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INGREDIENTES: Colágeno hidrolisado, colágeno hidrolisado bioativo 
(Verisol®), mix de vitaminas e minerais [vitamina C (ácido ascórbico), 
vitamina E (DL alfa-acetato de tocoferol), zinco (sulfato de zinco 
mono-hidratado), vitamina A (acetato de retinol), cromo (picolinato de 
cromo), selênio (selenito de sódio), vitamina H (biotina) e vitamina D 
(colecalciferol)], acidulante ácido cítrico, aroma sintético idêntico ao 
natural, edulcorante estévia  e  corante betacaroteno.

NÃO CONTÉM GLÚTEN.
Contém aromatizante sintético idêntico ao natural.

APRESENTAÇÃO:
Embalagem disponível: lata contendo suplemento
em pó. Sabor laranja.
Peso Líquido: 300 g
Produto classificado como:
PÓ PARA O PREPARO DE BEBIDA À BASE DE PEPTÍDEOS DE 
COLÁGENO COM ADIÇÃO DE VITAMINAS E MINERAIS SABOR 
DE LARANJA.

CONSERVAÇÃO:
Conservar este produto ao abrigo de luz, calor e umidade.

SUGESTÃO DE CONSUMO:
Dissolver 2 scoops (10 g) de Collagen Renew em 1 copo (200
ml) com água. Mexer até a diluição total do produto.

Collagen renew laranja 300 gCollagen renew laranja 300 g

BENEFÍCIOS: FORTALECIMENTO DA PELE, UNHAS
E CABELOS.

 

CÓDIGO DE
BARRAS / EAN

PESO INDIV. +
EMBALAGEM

PRODUTO CÓDIGO CX. DE
EMBARQUE / DUN

Collagen renew laranja 300 g 7 89631176381 8

MEDIDAS CX. DE
EMBARQUE (C x L x A)

320X212X94 mm
  

PESO CX. DE
EMB. CHEIA

360 g  2.312 g

EMPILHAMENTO
PALLET (CX.EMB.)

UN. / CX.
EMBARQUE

6

MEDIDAS UNITÁRIAS
(C x L x A)

103X103X90 mm

 

CLASSIFICAÇÃO
FISCAL

2106.90.30 3 789631176381 9

PESO 
LÍQ.

 300 g

Real Foods

Vida real, pessoas reais, alimentos reais.
É nisso que acreditamos, é isso que oferecemos.

A firmeza e a sustentação de nossa pele estão diretamente relacionadas à produção de 
colágeno pelo organismo, que diminui progressivamente ao longo dos anos, 
ocasionando flacidez e outros sinais de envelhecimento. À base de colágeno hidrolisado, 
a fórmula de COLLAGEN RENEW Nutrify oferta também 2,5 g de peptídeos 
bioativos de colágeno Verisol® em cada porção, ajudando a recuperar a firmeza dos 
tecidos, melhorando sua aparência. COLLAGEN RENEW Nutrify é isento de 
açúcar, lactose, glúten, corantes e adoçantes artificiais, e conta com adição de vitaminas 
e minerais antioxidantes, que favorecem a absorção dos peptídeos e promovem o 
fortalecimento de unhas e cabelos.

COLLAGEN RENEW
Co l á geno  H i d r o l i s a do 100%

Peptídeos Bioativos de Colágeno Verisol®.

FREE
GLUTEN

ZERO GLÚTEN

FREE
LACTOSE
ZERO LACTOSE ZERO  AÇÚCAR

FREE
SUGAR

ZERO GORDURA

FREE
FAT HIGH

added
VITAMINS

®

2,5 g

BIOACTIVE

VERISOL
®

HIGH

added
MINERALS

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
Porção de 10 g  [2 scoops]

Quantidade por porção %VD(*)

Não contém quantidades significativas de gorduras totais, gorduras 
saturadas, gorduras trans e fibra alimentar. (*)%Valores Diários de Referência 
com base em uma dieta de 2000 kcal, ou 8400 kJ. Seus valores diários podem 
ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
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36 kcal = 151 kJ
0,9 g
8,0 g

26 mg
33 mcg
32 mcg
6,6 mg

546 mcg
36 mg

4,7 mcg
10 mg

30 mcg

Valor energético   
Carboidratos
Proteínas
Sódio
Cromo
Selênio
Zinco
Vitamina A
Vitamina C
Vitamina D
Vitamina E
Biotina

160

NUTRIFY valoriza a origem de cada ingrediente, respeita a integridade de suas 
fontes naturais e dos envolvidos em sua produção. É assim que criamos produtos 
saudáveis e saborosos, que fazem bem para as pessoas e para o planeta. 
Acreditamos que nutrir corpo e mente de modo saudável nos torna capazes de 
alimentar o mundo com atitudes positivas.


