
Real Foods

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

JUICED UP NUTRIFY®  é uma bebida naturalmente energética, de baixo valor calórico, que ajuda você a realizar suas atividades 

diárias com mais vitalidade e foco. Uma combinação perfeita entre guaraná, matcha orgânico, café verde, cúrcuma, gengibre

e pimenta vermelha em pó. 

JUICED UP NUTRIFY®  aumenta o consumo de polifenóis e antioxidantes na dieta, além de promover o efeito neuroestimulante 

da cafeína, derivada naturalmente dos ingredientes da fórmula, presente em 49 mg por porção.
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Sugere-se o consumo de JUICED UP NUTRIFY® em lanches 
intermediários, ou de acordo com recomendação de médico ou 
nutricionista. Esse consumo deve estar associado a uma alimentação 
equilibrada e hábitos de vida saudáveis.

Como prescrever? Real Foods

  

Por que prescrever?
De acordo com a literatura, a ingestão diária de antioxidantes e polifenóis tem papel fundamental na prevenção de doenças e promoção de um estilo de vida 
saudável. Do mesmo modo, estudos demonstraram que guaraná, matcha, café verde, cúrcuma, gengibre e pimenta vermelha possuem atividade anti-inflamatória, 
antimicrobiana, antioxidante, anticarcinogênica, fotoprotetora, hipolipemiante, imunoestimulante, colerética, hepatoprotetora, entre outras. 
Vale ressaltar que o café verde presente na formulação foi obtido por meio de moagem seguida de micronização dos grãos, mantendo todos os componentes 
hidrossolúveis com destaque para o ácido clorogênico, que apresenta propriedade antioxidante, anti-inflamatória e lipolítica. 
Estudos biomoleculares mostraram que o JUICED UP NUTRIFY® apresentou significativa atividade antioxidante, sendo capaz de sequestrar espécies reativas de 
oxigênio. Testes de expressão gênica realizados com adipócitos mostraram que JUICED UP NUTRIFY® foi capaz de aumentar significativamente os níveis de RNA 
mensageiro da enzima lipase hormônio sensível (figura 1), além de promover o aumento na liberação de glicerol nos adipócitos estudados (figura 2).
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INGREDIENTES: Guaraná em pó, matcha orgânico em pó solúvel (Camellia sinensis), café verde em pó, cúrcuma em pó, gengibre em pó, pimenta vermelha em pó (Capsicum annuum), xilitol e estévia (edulcorantes naturais), aroma idêntico ao natural, ácido cítrico 
(acidulante) e dióxido de silício (antiumectante). Não contém glúten. Sem adição de açúcares. Contém aromatizante sintético idêntico ao natural.

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
Porção de 5 g  [1 scoop]

Quantidade por porção %VD(*)
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10 kcal = 42 kJ
3,1 g
1,7 g
0,6 g

7,8 mg

Valor energético   
Carboidratos, dos quais:
          Polióis
Fibra alimentar
Sódio

Não contém quantidades significativas de proteínas, gorduras totais, 
gorduras saturadas e gorduras trans. (*)%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. (**) % 
VD - não estabelecido. 
A porção diária deste produto fornece 49 mg de cafeína. 
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