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The Art of Wellbeing

A curva de um lábio, a linha de uma unha, o 
movimento de um braço, o repouso de um torso  
e a exuberância de viver. Somos uma obra de arte.

E para estarmos bem, temos a Art of Wellbeing™.  
A nossa forma é perfeita como é. Mantem-te 
saudável, luta pelo melhor e fica em sintonia  
com o teu eu autêntico – damos-te as boas  
vindas à tua tela em branco. Hoje vamos criar  
uma obra de bem-estar.

Bem-vindo 
à Isagenix
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Sente-te melhor
Tudo a que tens direito: saúde para 
todo o corpoe total paz de espírito.

Mexe-te melhor
De caminhantes a corredores,
de dançarinos a levantadores  
de peso, a forma mais forte
do amanhã começa hoje.

Come melhor   
Resultados que duram, com 

métodos simples e  
produtos comprovados.

Melhor aparência
Autocuidado que revitaliza,

para uma confiança que brilha.

Alcançar o bem-estar juntos
Pequenos sucessos noutras áreas do bem-estar podem muitas vezes levar-nos a grandes 
vitórias em termos de peso. Veja o que é possível com a Art of Wellbeing ™.
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BRILHAR LUMINOSAMENTE,   
  VIVER DE FORMA BELA  

  Delicia-te com a nossa pequena garrafa de conteúdo extraordinário que   
 fará com que brilhes por dentro e por fora. Promove a saúde da pele, do cabelo  
  e das unhas * com 5g de Colagénio Marinho e vitamina C, zinco e biotina em  
  cada dose especial.

 #DiscoverYourGlow

NOVO PRODUTO

*A biotina contribui para a manutenção do cabelo e da pele normais. *Vitamina C contribui para a formação normal de colagénio para a função normal da pele. O zinco contribui 
para a manutenção do cabelo, unhas e pele normais.

**Os resultados individuais podem variar. Estatísticas baseadas num inquérito a 113 participantes que utilizaram o Isagenix Collagen Elixir™ de forma consecutiva durante 30 dias 
sem intervenção cosmética ou outras alterações conhecidas nos respetivos produtos de cuidados da pele. Os participantes inquiridos incluíram Associados da Isagenix que são 
elegíveis para ganhar uma comissão relativa à venda de produtos Isagenix.

NOMEADO “MELHOR PRODUTO  
DE BELEZA INTERIOR” 

CLASSIFICAÇÃO 9/10

92% 
 AFIRMARAM TER  
FICADO COM UMA   
SENSAÇÃO DE PELE  
 MAIS SAUDÁVEL**

GARRAFAS VENDIDAS
150,000MAIS DE

NA PRIMEIRA SEMANA
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Pedimos à nossa nutricionista que nos desse as suas principais sugestões para conseguires 
o máximo sucesso durante os teus primeiros 30 dias. E eis o que ela disse:

As nossas 5  
sugestões  
para o sucesso

1. Participa no IsaBody Challenge®
Trata-se de ti e do teu progresso pessoal e o IsaBody Challenge é uma excelente 
ferramenta para te manter responsável. A participação é gratuita e ainda recebes o 
apoio da nossa comunidade IsaBody, tens acesso a um programa de fitness gratuito 
na nossa aplicação IsaLife™* e ganhas um cupão para adquirir produtos no valor de  
165 €, apenas por concluíres o desafio!

2. Usa a aplicação IsaLife™ para ires controlando  
o teu progresso
A aplicação vai transformar-se no teu novo melhor amigo. É uma excelente forma de controlares 
o teu peso e outras medidas mas também podes inserir todas as tuas refeições e lanches/
petiscos (produtos Isagenix e outros alimentos) para poderes manter tudo sob controlo!

4. Planeia os teus Dias de Depuração
Se te sentires apreensivo por passares um dia inteiro sem as tuas refeições e snacks 
habituais, acredita que não és o único. Milhares de pessoas em todo o mundo sentiram 
o mesmo, mas depois experimentaram, adoraram e agora os seus Dias de Depuração já 
fazem parte da sua rotina de bem-estar. Não comeces logo com um Dia de Depuração - 
recomendamos sempre que comeces por alguns Dias de Batidos.

3. Não elimines alimentos
Lembra-te de que não existem alimentos não saudáveis, apenas dietas não saudáveis. 
Colocar de parte os teus alimentos favoritos só vai torná-los mais apetecíveis. Em vez  
disso, utiliza a aplicação IsaLife™ para garantir que continuas a manter um equilíbrio 
saudável durante a semana, mesmo coma quela “guloseima” ocasional!

5. Aproveita o tempo com a família e amigos
Lembra-te de que isto vai ser uma mudança de estilo de vida, não uma dieta. Aproveita 
a vida, diverte-te com as pessoas que amas, cria memórias e certifica-te apenas de que 
entras de novo nos eixos no dia seguinte (não adies até segunda-feira!).
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comer melhor

Nutrir o teu corpo é uma dádiva. Só tu podes decidir o que é 
melhor para a tua alimentação. Quando comes melhor, estás 
a escolher dar prioridade à tua saúde acima de tudo. Porque 
quando coloca mos a sua nutrição em primeiro lugar, tudo o 
resto acontece facilmente. Equilibradamente, com energia  
proteica e gratidão pela comida. Esta é a forma de 
comer melhor.



Comer Melhor – Refeições Principais saudáveis

Chocolate Baunilha Morango

Nutrição máxima. Sem calorias vazias. Uma 
refeição para tomar à colher, perfeitamente 
equilibrada, repleta de nutrientes essenciais e 
que sabe realmente bem. Algumas coisas são 
suficientemente boas para serem verdadeiras. 

• A caminho da elegância. 24 gramas de 
proteína para aumentar a massa muscular 
magra e para te manter com saciedade 
durante mais tempo. 

• Prático e completo. Uma refeição nutritiva com 
o equilíbrio certo de proteínas, gorduras boas 
e hidratos de carbono. Qual é a diferença? 
Esta refeição pode ser preparada em 
segundos.

• Sem calorias vazias. Delícia pura e nutritiva 
com apenas 240 calorias. 

• Come o mais naturalmente possível. Porquê 
armazenar sabores, cores ou adoçantes 
artificiais?

• Um produto lácteo melhor. Proteína soro de 
leite não desnaturada de vacas felizes, sem 
hormonas, criadas em pastos.

IsaLean™ Shake

Sem Glúten Sem Soja
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Comer Melhor – Refeições principais saudáveis

Vegetariano

IsaLean™ Shake à 
Base de Plantas
Nutrição máxima. Sem calorias vazias. Uma 
refeição para tomar à colher, perfeitamente 
equilibrada, repleta de nutrientes essenciais e 
que sabe realmente bem. Algumas coisas são 
suficientemente boas para serem verdadeiras. 

• A caminho da elegância. 24 gramas de 
proteína à base de plantas para aumentar a 
massa muscular magra e sentires saciedade 
por mais tempo. 

• Prático e completo. Uma refeição nutritiva 
com o equilíbrio certo de proteínas, gorduras 
saudáveis e hidratos de carbono. Qual é a 
diferença? Esta refeição pode ser preparada 
em segundos.

• Apropriado para vegans. Com proteína de 
arroz integral e ervilhas – bom para ti e para 
o planeta.

• Sem calorias vazias. Delícia pura e nutritiva 
em apenas 250 calorias. 

• Come o mais natural possível. Porquê arma-
zenar sabores, cores ou adoçantes artificiais?

Chocolate Baunilha

Sem SojaSem Leite Sem Glúten
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Comer Melhor –  Refeições ligeiras saudáveis

Chocolate 
Indulgence

Whole Blend 
IsaLean™ Bar 
Debaixo de um exterior descontraído,  
cada barra esconde uma combinação 
nutricionalmente equilibrada de vegetais 
orgânicos integrais e menos de 1 g de açúcar 
adicionado. Pois é, também quase não 
conseguimos acreditar.  

• Nutricionalmente equilibrada. Uma 
combinação de proteínas, hidratos de 
carbono complexos, gorduras saudáveis  
e vitaminas e minerais com apenas  
222 calorias.  

• Vegetais escondidos. Vitaminas e minerais 
de uma combinação de vegetais orgânicos 
integrais de brócolos, espinafre, couve, 
clorela, batata doce e cogumelo maitake. 

• Visual esbelto. 20 gramas de soro de leite 
e proteína de leite para ajudar a que sintas 
saciedade entre as refeições ou após ir  
ao ginásio.  

• Naturalmente doce. É de esperar que as 
tuas papilas gustativas pensem o contrário, 
mas contém menos de 1 g de açúcar 
adicionado. 

• Sabor para sentir saciedade. 12,5 g de 
fibra em cada barra para ajudar a que te 
sintas saciado e a manter o seu sistema 
digestivo saudável

Sem Glúten Sem Soja

9



Comer Melhor –  Refeições ligeiras saudáveis

Desejado, crocante, irresistível. Este snack é 
rico em proteínas, proporcionando energia 
duradoura. Por isso, da próxima vez que te 
apetecer, pega o teu sabor preferido de Thins™ 
e terás na mão um snack para levar que é tão 
saboroso como nutritivo.

• Salvação na forma de snack. 100 calorias, 
embaladas individualmente e prontas para 
quando tu o estiveres.

• Desejos satisfeitos. 10 a 11 g de proteína em 
cada saqueta ajudam-te a sentir mais sacie-
dade por mais tempo. 

• Mantém-te em movimento. Gorduras boas, 
hidratos de carbono e muita proteína: um 
boost de energia.

• À base de plantas ou de soro de leite. Adap-
ta-se a qualquer estilo de vida. 

• Sem necessidade de preferidos. Escolhe 
White Cheddar ou Thai Sweet Chilli.

Whey Thins™ e 
Harvest Thins™

Whey-Based 
White Cheddar

Plant-Based  
Thai Sweet Chilli

Sem SojaSem Glúten Kosher Sem Leite 
(Apenas Harvest 

Thins)
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Comer Melhor –  Refeições ligeiras saudáveis

IsaDelight™

O chocolate é essencial. Porquê fingir o 
contrário? Está na hora de desistires do regime 
dietético de privação e de integrares algo 
de delicioso na alimentação. Felizmente, o 
IsaDelight(™) é o tipo certo de delícia – o tipo de 
delícia que contém bem-estar para que possas 
manter o ritmo e desfrutar de uma das maiores 
alegrias da vida. 

• Menos açúcar do que a média que encontras 
por aí. Também não tem sabor, cor ou 
adoçantes artificiais. Se não estás a conseguir 
isso do teu atual caso com o chocolate, não 
há problema em cortares o relacionamento 
sem mais explicações. 

• Não contes a muita gente: cada quadrado 
tem 60 calorias. 

• Chocolate que nutre. Talvez não se espere 
que um chocolate contenha chá verde, 
vitaminas B e aminoácidos essenciais, mas 
fizemos com que isso acontecesse.

• Dias de jejum intermitentes? Dias de ginásio? 
Terças-feiras? Podes desfrutar dos chocolates 
IsaDelight todos os dias — aconteça o que 
acontecer. Algum outro chocolate te permite 
isso? Parece que não. 

• A maior alegria da vida. Não é um pouco 
exagerado? Não. Nunca se exagera ao falar 
de chocolate, especialmente ao falar de 
Caramelo Salgado ou de Chocolate Preto.

Dark 
Chocolate

Milk Chocolate 
With Sea Salt & 
Caramel Flavor

Sem Glúten Kosher
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*o crómio contribui para o metabolismo normal dos macronutrientes e para a manutenção de níveis normais de glicose no sangue.

Comer Melhor –  Refeições ligeiras saudáveis

Isagenix Snacks™

Uma ajuda ao jejum intermitente desde 2002. Wafers 
saborosas com proteína para nutrir o teu corpo e 
crómio para promover o teu metabolismo e os teus 
níveis de glicemia*. Porque o jejum intermitente não 
deve ser privação. 

• Energia com calorias controladas. Aproveita os 
benefícios do jejum e recebe um boost de energia 
com apenas 15 calorias.  

• Reforço do metabolismo. O crómio destas 
pequenas wafers ajuda a promover o metabolismo 
e níveis normais de glicemia* enquanto jejuas.  

• Jejum não tem nada a ver contigo? Estes snacks 
não são só para  Dias da Depuração – podes 
petiscar quando ficares com fome. É  
assim tão simples. 

• Qual é o teu sabor? Satisfaz o teu desejo por 
doces com chocolate à base de soro de leite  
ou baga selvagem à base de plantas. 

Whey-Based 
Chocolate 

Plant-Based 
Wild Berry

Sem Leite 
(Apenas Plant-Based  

Wild Berry)
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Comer Melhor – Suplementos diários

Vegetariano

Greens™

O Greens da Isagenix tem um sabor fantástico. 
Vamos repetir para os que estão lá ao fundo: 
Tem sabor frutado e fantástico! 

• Fácil, conveniente, saboroso. Não deixes 
que a vida interfira com a frescura dos 
vegetais. Basta adicionares água para teres 
o teu boost de espinafres, moringa, couve, 
spirulina, brócolos e chlorella.

• Processamento mínimo, máxima nutrição. 
O Greens é processado a frio para máxima 
retenção nutricional.

• Completamente natural. Feito com vegetais 
integrais, sem açúcares adicionados e com 
apenas 30 calorias por porção.

• Fonte de ferro. O ferro é importante na 
produção de glóbulos vermelhos, que 
transportam o oxigénio por todo o corpo,  
e cada porção de Greens contém 3 mg  
de ferro.

Sem Leite Sem SojaSem Glúten
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IsaMove™

Thermo GX™

O teu metabolismo é um viciado em trabalho. 
Pronto – dissemos. Talvez esteja na altura 
de te darmos uma ajuda com ingredientes 
naturais que são conhecidos por promover o 
metabolismo, ingredientes de que a própria Mãe 
Natureza aprovaria. 

• Reforça o teu metabolismo. A niacina e o 
crómio são conhecidos por reforçarem o 
metabolismo*, que decompõe os alimentos 
e o transforma em energia e nutrientes – um 
trabalho realmente importante!  

• Mistura natural. A Mãe Natureza é que sabe, 
por isso misturámos extrato de chá verde, 
sementes de cacau, vinagre de sidra de 
maçã e caiena, ingredientes que têm sido 
usados tradicionalmente para promover o 
metabolismo.

• Sem surpresas desagradáveis. Ingredientes 
totalmente naturais sem estimulantes.

Mantém a calma e a regularidade. IsaMove é um 
apoio suave à digestão. Porque é muito difícil 
ser-se um ser humano feliz sem intestinos felizes. 

• Ajuda-te enquanto dormes. Usa IsaMove 
antes de te deitares para ajudares 
suavemente o teu aparelho digestivo  
durante a noite. 

• Ingredientes à antiga. Uma combinação de 
magnésio com hortelã-pimenta, casca de 
psílio e hissopo, que se usa há séculos para 
promover uma digestão saudável.

• Tudo natural. O que significa absolutamente 
nenhum laxante, porque o sistema digestivo 
merece melhor do que isso.

• Limpo. Sem laticínios, glúten e soja. 
Totalmente Vegetariano. 

Comer Melhor – Suplementos diários

*Contém niacina e crómio. A niacina contribui para o metabolismo normal de produção de energia.  
O crómio contribui para o metabolismo normal dos macronutrientes.
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sente-te melhor

Complexo? Sim. Cheio de emoções e com um enorme potencial? 
Efetivamente. Quando o nosso corpo está a funcionar da forma 
que queremos, podemos conquistar tudo. Com os pés no chão, 
confiantes e poderosos. Essa é a forma de te sentires melhor.



Investigadores descobriram que um determinado grupo de plantas, se consumido diariamente, pode contribuir 
para normalizar as funções do organismo sob stress, melhora o nosso desempenho e reduz a fadiga. Para 
um segundo para imaginar como será… Combinamos esses ingredientes botânicos para levar até tii o Ionix 
Supreme!
• Uma combinação cuidadosamente selecionada de vegetais bem conhecidos, mas únicos, como  

eleuthero, schisandra, goji e mais
• Estes ingredientes são utilizados há séculos por tribos ancestrais para prevenção e melhoria  

do desempenho
• Como parte da rotina diária, sem acompanhamento, com gelo ou misturado com água fria ou quente

Ingredientes antigos 
para apoiar a vida 
moderna

Ionix Supreme é como a resposta da mãe 
natureza ao bem-estar. É um tónico fortificado 
repleto de produtos ingredientes botânicos 
criados para nos ajudar a lidar com o desafios 
da vida quotidiana.
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Sente-te melhor – Suplementos diários

Chamamos ao Ionix® Supreme “a resposta da 
Mãe Natureza ao bem-estar”. Obtém o melhor 
dos teus ingredientes botânicos e específicos 
usados há séculos. Vão ajudar-te a manter o foco 
e a conquistar o teu dia.  Agradeça-lhe a Ela, não 
a nós, por este elixir botânico rico em nutrientes.

• Adapta-te naturalmente. Uma combinação 
única de ingredientes botânicos poderosos 
como ashwagandha, flor de hibisco, goji, 
schisandra e o eleuthero.

• Escolhidos com cuidado. Cada ingrediente 
botânico direcionado foi escolhido pelo seu 
papel na promoção do desempenho físico e 
mental.

• Baseado em investigação científica. Os 
ingredientes botânicos únicos ajudam a 
normalizar as funções de um corpo sob 
stress, contribuem para melhorar o nosso 
desempenho mental e físico e reduzem a 
fadiga se consumidos diariamente.

• Ingredientes à antiga. Com base em plantas 
utilizadas há séculos na medicina Ayurveda  
e na medicina tradicional chinesa.

Ionix® Supreme

Natural Fruit 
Flavour

Sem Glúten Sem SojaSem Leite Vegetariano
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Nutrição. 
Equilíbrio. 
Revitalização.

O que é um Dia de Depuração?
Os Dias de Depuração são a nossa versão do jejum 
intermitente. O jejum intermitente não é apenas para 
perder peso! Pode também beneficiar a saúde e bem-
estar em geral, e criámos uma forma mais fácil de tornar 
o jejum parte da tua rotina! Tomas Nourish for Life 
quatro vezes durante o dia para manter a energia e o 
foco. Podes escolher entre várias opções de refeições 
ligeiras saborosas que ajudarão neste processo. Podes 
até satisfazer o teu desejo por doces num Dia de 
Depuração... desde que seja um IsaDelight ™!

• Vitaminas B nutritivas para ajudar a reduzir o 
cansaço e a fadiga *

• Ingredientes botânicos biologicamente ativos,  
como ashwagandha, folha de aloé vera, raiz de 
ginseng siberiano, folha de hortelã-pimenta e  
muito mais.

• Beb quatro vezes ao longo do Dia de Depuração 
para manter a energia e o foco.

• Também o podes incluir na sua rotina diária, seja  
sozinho, com gelo ou misturado  
com água fria ou quente.

* As vitaminas B [B6, B12 e niacina (B3)] contribuem para a redução do  
cansaço e da fadiga.

O Nourish for Life é apenas  
para Dias de Depuração?
Não! Podes beneficiar do  Nourish for Life todos 
os dias – chamamos-lhe “Depuração Diária”. Se 
o jejum não é para ti, esta é a alternativa perfeita! 
Basta tomar uma porção (59ml/1 colher misturada 
com 60-120ml de água) de Nourish for Life logo 
pela manhã ou à noite antes de dormir.

Quantos Dias de Depuração 
posso fazer por mês?
Podes fazer até quatro Dias de Depuração ao 
longod o mês, e os detalhes dependem de ti. 
Podes fazer quatro Dias de Depuração únicos 
(por exemplo, um por semana), ou dois Dias 
de Depuração Dupla, em que fazes dois dias  
consecutivos duas vezes por mês.

Nourish for Life contém ingredientes botânicos nutritivos para auxiliar 
o processo de desintoxicação natural do teu corpo, e é um componente 
essencial que torna os Dias de Depuração diferentes do jejum normal.

18



Sente-te melhor– Apoio no Dia de Depuração

Domina os dias de jejum (ou qualquer dia) com 
uma bebida nutritiva elaborada a partir de uma 
combinação sinérgica de ervas e plantas que te 
dão energia. Jejum intermitente não tem nada a 
ver contigo? Pensa novamente.

• Companheiro do Dia de Desentoxicação. 
Estás a tentar sobreviver a um dia de jejum? 
Nada disso: estás prestes a tornar o dia 
de jejum no melhor dia com quantidades 
específicas de nutrientes que te dão energia 
e concentração. 

• Superalimentos de equipa. Hortelã-pimenta, 
aloé vera, curcuma, raiz de alcaçuz, amora, 
ashwagandha e ginseng siberiano para 
alimentar o teu jejum. 

• Apoia o teu sistema de desintoxicação.  
Uma combinação direcionada de vitaminas  
B nutritivas, botânicas biologicamente ativas  
e sabores funcionais. 

• Os dias de jejum não são para ti? 
Experimenta o Everyday Cleansing e bebe 
Nourish for Life todos os dias para colher os 
benefícios botânicos. 

• Heróis do sabor. Agora, a parte mais difícil 
da desintoxicação é escolheres o teu sabor. 
Pêssego-Manga? Frutos silvestres naturais?  
A deliciosa luta é real. 

Nourish For Life™

Peach  
Mango

Natural Rich 
Berry

VegetarianoSem Glúten Sem SojaSem Leite
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Sente-te melhor – Energia

Cheap energy shots are everywhere. A plant-based 
energy shot with naturally sourced caffeine, epic 
botanicals, and no artificial ingredients? Let’s just  
say your long search for high-quality energy is over. 
This is elevated energy. Mother Nature’s clean 
caffeine mixed with a powerful blend of botanicals. 
Fuel up on the good stuff. 

• Elevated energy. 80mg of plant-based caffeine 
from Green Tea and Yerba Mate.

• Do more. Fuel your workout and your everyday.  
• Botanical goodness. A unique blend of siberian 

ginseng, hawthorn berry and schisandra.
• Squeaky clean. No artificial flavours, colours,  

or sweeteners. 

e-Shot™

Apple 
Pomegranate 

Flavour

Sem SojaSem GlútenSem Leite Vegetariano

Há muitos shots de energia baratos por aí. Mas um 
shot de energia à base de plantas com cafeína de 
origem natural, extratos botânicos épicos e sem 
ingredientes artificiais? Digamos que a tua longa 
busca por energia de alta qualidade terminou. 

Isto é energia ao quadrado. Cafeína pura da 
Mãe Natureza que juntámos a uma poderosa 
combinação de produtos botânicos. Abastece  
o teu corpo de coisas boas.

• Alta energia. 80 mg de cafeína com origem 
vegetal no Chá Verde e na Erva Mate.

• Faz mais. Alimenta o teu treino e o teu dia-a-dia.  
• Força botânica. Uma combinação única de 

ginseng siberiano, baga de espinheiro e 
schisandra.

• Pureza total. Sem sabores, corantes ou 
adoçantes artificiais. 

• Share the Shot™. Um movimento tão radical  
que chegou a marca registada. 

e-Shot™

Apple 
Pomegranate 

Flavour
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Sente-te melhor–Suplementos diários

O doce e picante Xango Reserve é uma bebida de 
frutos totalmente natural, que apoia a saúde e o 
bem-estar gerais de todo o corpo utilizando o super 
fruto mangostão, repleto de nutrientes.  

• Nutricionalmente denso. Rico em nutrientes de 
origem vegetal e fitonutrientes para apoiar a 
saúde e o bem-estar gerais.

• Nada é desperdiçado. Feito com um puré de 
todo o mangostão, incluindo a casca, a polpa e 
as sementes.

• Apoia a saúde e o bem-estar gerais. Bebe o 
sumo deste super fruto diariamente, para obteres 
os melhores resultados. 

• Tudo natural. Sem sabores ou corantes artificiais. 
• Naturalmente doce. Toda a doçura provém de 

frutos naturais, sem absolutamente nenhum 
açúcar adicionado. 

Xango® Reserve

Mangosteen

Sem SojaSem GlútenSem Leite Vegetariano
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movimenta-te 
melhor

Uma máquina poderosa capaz de tocar, criar, respirar, comandar músculos 
sem sequer pensar – é assim que comunicas como  mundo. Quando temos 
a capacidade de nos movimentarmos, dançarmos, saltarmos, levantarmos 
e celebrar a nossa própria vida e a nossa própria capacidade, conseguimos 
mover montanhas. Esta é a forma de nos movimentarmos melhor.



Ingredientes naturais, inacreditável energia.  
Todos os produtos pré-exercício dão-te energia, 
mas que dizer de um pré-exercício que é 
elaborado a partir de ingredientes totalmente 
naturais, sem quantidades excessivas de cafeína 
e que ajuda a aumentar a energia, a força e 
velocidade? Agora já estamos a falar de algo 
especial. 

• Treina melhor. Combinação única de 
ingredientes específicos para ajudar a 
aumentar a energia, a força e a velocidade.

• Mantém-te alerta. 80 mg de cafeína de origem 
natural para te dar energia para um exercício 
contagiante.  

• Vai mais longe. Ajuda a reduzir a fadiga e 
fornece mais nutrientes aos teus músculos, 
para que possas continuar até à última flexão. 

• Tudo natural. Sem sabores, corantes ou 
adoçantes artificiais. 

• Certificado Informed Sport. Os atletas 
competitivos podem sentir-se confiantes: o 
AMPED™ Nitro foi testado quanto à qualidade 
e a substâncias banidas pela Agência Mundial 
Anti-Doping.

AMPED™ Nitro

Watermelon

Movimenta-te melhor — Pré-exercício

Sem Glúten Sem SojaSem Leite
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Seja a correr numa maratona ou apenas a fazer 
a rotina de sábado, uma boa hidratação é para 
todos – não apenas para os atletas. Isto significa 
que os eletrólitos, as vitaminas e os minerais de 
cada golo de AMPED™ Hydrate são preparados 
especialmente para ti. É a tua vez de mostrares  
o teu heroísmo na hidratação. 

• Renova e repõe. Recupera os nutrientes e 
fluidos perdidos durante a atividade diária.

• Sacia mais do que apenas a tua sede. Satisfaz 
o desejo do teu corpo por vitaminas e minerais 
essenciais. 

• Mantém-te em movimento. Alimenta-te com 
eletrólitos, hidratos de carbono e vitaminas 
durante o teu treino para um desempenho 
máximo.

• Heroísmo na hidratação. Sem sabores, 
corantes ou adoçantes artificiais e apenas  
35 calorias por porção.  

AMPED™ Hydrate

Juicy 
Orange

Movimenta-te melhor — Hidratação
24



Músculos doloridos que te impedem de fazer 
o teu próximo treino? Nunca mais percas uma 
sessão de exercício: AMPED Post-Workout, 
formulado para estimular a recuperação 
muscular e facilitar a dor associada ao exercício. 
Encontramo-nos na área de agachamentos. 

• Recupera. Concebido para estimular  
a recuperação muscular, promover 
articulações saudáveis e aliviar a dor 
associada ao exercício*.

• Ingredientes inteligentes. Uma combinação 
personalizada de cereja ácida, curcumina, 
astaxantina e colagénio, componentes 
que demonstraram ajudar na recuperação 
muscular e na dor pós-exercício.

• Para toda a gente. Os suplementos não são 
apenas para atletas de elite – tens dificuldade 
em subir as escadas após exercícios de 
pernas ou depois da caminhada de fim de 
semana? Podemos ajudar.  

• Recuperação pós-ginásio. Sabor de punch 
tropical que sacia.

• Certificado Informed Sport. Os atletas  
competitivos podem sentir-se confiantes:  
o AMPED™ Post-Workout foi testado quanto  
à qualidade e a substâncias banidas pela  
Agência Mundial Anti-Doping.

AMPED™  
Post-Workout

Tropical 
Punch

Movimenta-te melhor — Pós-exercício

Sem Glúten Sem SojaSem Leite

*https://eu.isafyi.com/amped-post-workout-everything-you-need-to-know/
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Alerta de desmancha-prazeres: a proteína não 
é apenas para culturistas! Obtém 18 g de coisas 
boas em cada dose para promover a reparação 
e o crescimento musculares *, aumentar a 
ingestão de proteínas e manter a tua saciedade.  

• Os melhores lacticínios. 18 g de proteína soro 
de leite não desnaturada de vacas felizes, 
sem hormonas, criadas em pastagens.

• A caminho da elegância. Uma bebida 
pós-exercício perfeita para promover o 
crescimento e a reparação muscular*.

• Sente satisfação. Uma nutrição pura em 
apenas 100 calorias que te ajuda a sentir  
mais saciedade durante mais tempo. 

• Usa a tua criatividade. Basta adicionares 
água, usar em batidos ou misturar nas tuas 
receitas preferidas. 

• Tudo natural. Sem adoçantes nem sabores 
artificiais. 

IsaPro®

Vanilla

Movimenta-te melhor — Pós-exercício

* Protein contributes to growth in muscle mass as well as the maintenance of muscle mass.
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melhor  
aparência

Começamos o dia com uma tela em branco. Conforme o tempo 
passa, a vida vai deixando as suas marcas na superfície. Mas 
podemos terminar cada dia renovados e depurados e começar 
novamente. Quando a beleza exterior combina com a beleza 
interior, o autocuidado dá-nos confiança para brilhar. 
Esta é a forma de termos melhor aparência.
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*Li P, Wu G. Roles of dietary glycine, proline, and hydroxyproline in collagen synthesis and animal growth. Amino Acids. 2018; 50:29–38

**A biotina contribui para a manutenção de cabelos e pele normais. A vitamina C contribui para a formação normal de colagénio, 
promovendo o funcionamento normal da pele. O zinco contribui para a manutenção de cabelos, unhas e pele normais

Os resultados apresentados são os dos Clientes Isagenix que utilizaram Colagénio Elixir™ juntamente com uma rotina de cuidados de 
pele e suplementos durante 30 e 160 dias com utilização diária. Os resultados não são típicos. Num estudo preliminar, os participantes 
experimentaram uma redução de 9,5% na aparência das rugas durante 30 & 160 dias.

Melhor aparência – Pele, Cabelo e Unhas

Infundido com uma combinação inovadora de 
peptídeos de colagénio marinho e botânicos 
poderosos, o Collagen Elixir™ cuida da tua pele 
com beleza e nutrição de dentro para fora. 
Queres descobrir o teu brilho?

• 5 g de peptídeos de colagénio marinho. 
Promove a produção natural de colagénio 
do seu corpo para uma pele saudável e 
hidratada*.

• Promove cabelos, pele e unhas saudáveis**. 
Um aumento de vitamina C, zinco e biotina 
em cada frasco.

• Combinação botânica ancestral. Delicia-te 
com aloé vera hidratante, camomila calmante, 
goji nutritivo e acerola.

• Naturalmente doce. Infundido com frutos 
silvestres, uma pitada de vegetais doces e 
sem adição de açúcar.

• Bom para ti, bom para o planeta. Colagénio 
de origem responsável e embalagem 100% 
reciclável produzida numa instalação neutra 
em carbono. 

• Tudo natural. Sem corantes, aromas ou 
adoçantes artificiais.

Collagen Elixir™

Sem GlútenSem Glúten Sem Soja

120 DIAS 30 DIAS 30 DIAS
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Melhor aparência – Pele

Tirar a maquilhagem e limpar as impurezas sem 
deixar a pele desidratada? É possível com esta 
suave espuma desmaquilhante. 

• Sê radiante. A combinação de botânicos 
ricos em antioxidantes com ceramidas ajuda 
a limpar e a suavizar a pele para uma tez 
luminosa, radiante e refrescante.

• Nutre e limpa com suavidade. Remover a 
maquilhagem, sujidade e impurezas todas 
as manhãs e noites sem afetar a hidratação 
natural da tua pele.

• A beleza coreana junta-se aos botânicos 
ancestrais. A Celletoi Botanical Blend™ ajuda 
a nutrir e a proteger a pele com poderosos 
antioxidantes de beleza, como o ginseng, o 
chá verde e a curcuma.  

• Retém a hidratação essencial da pele. As 
nossas ceramidas Ceraposome™ ajudam a 
formar uma camada protetora para manter o 
equilíbrio de hidratação da pele. 

• Vegan e sem crueldade para com os animais. 
Testagem completamente isenta de testes em 
animais e produzido 100% à base de plantas. 

Celletoi™ 
Desmaquilhante 
Equílibrio 
Hidratante

Vegan Sem 
Crueldade

Leaping 
Bunny 

Certificado

Terceira 
Parte 

Clinicamente 
Testado

Dermatologista 
Testado

Sem parabenos, 
Sulfatos, Fosfatos

Não Artificial 
Fragrância
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Melhor aparência – Pele

Podíamos simplesmente chamar a isto ouro 
líquido. Este sérum leve e luxuoso promove 
facilmente o processo de renovação da tua  
pele para reduzir os sinais de envelhecimento  
e revelar uma aparência jovem e brilhante.  

Deixa-nos apresentar-te o Celletoi BioFirm 
Complex™ - a ciência por detrás do teu ouro 
líquido.  Uma combinação harmoniosa de 
moléculas de renovação celular que penetram 
profundamente na superfície da pele para 
promover o teu processo natural de renovação. 
É isto que ajuda drasticamente a reduzir os  
sinais de envelhecimento.

• Reduz a aparência de linhas finas e rugas. 
Celletoi Peptide Blend™ inunda a pele 
à volta dos olhos com proteínas, para 
desvendar uma tez radiante e refrescante.

• Sustenta a renovação da pele. O Celletoi 
BioFirm Complex™ penetra profundamente 
na superfície da pele para estimular o 
processo natural de renovação, trazendo 
uma firmeza irresistível, maior elasticidade  
e uma tonalidade melhorada.

• A beleza coreana junta-se aos botânicos 
ancestrais. O Celletoi Botanical Blend™ ajuda 
a nutrir e a proteger a pele com poderosos 
antioxidantes de beleza, como o ginseng,  
o chá verde e a curcuma.  

• De manhã à noite. Usa o teu produto de 
beleza favorito de manhã e à noite, depois 
do desmaquilhante, para revelar uma  
pele radiante.  

• Vegan e sem crueldade para com os 
animais. Testagem completamente isenta  
de testes em animais e produzido 100%  
à base de plantas. 

Celletoi™ 
Sérum Avançado  
Juventude

Vegan Sem 
Crueldade

Leaping 
Bunny 

Certificado

Terceira 
Parte 

Clinicamente 
Testado

Dermatologista 
Testado

Sem parabenos, 
Sulfatos, Fosfatos

Não Artificial 
Fragrância
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Melhor aparência – Pele

Como se costuma dizer, os olhos são as janelas 
da alma. Protege o teu bem mais valioso com o 
creme restaurador rico que ajuda a reduzir os 
sinais de envelhecimento, dando firmeza à pele, 
para uns olhos instantaneamente mais radiantes. 

• Apoia a renovação da pele. O Celletoi 
BioFirm Complex™ penetra profundamente na 
superfície da pele para estimular o processo 
natural de renovação, trazendo uma firmeza 
irresistível, maior elasticidade e uma melhor 
tonalidade.

• Reduz a aparência de linhas finas e rugas. 
Celletoi Peptide Blend™ cobre a pele à volta 
dos olhos com proteínas, para revelar uma 
tez radiante e refrescante.

• Estação de hidratação. Nutre a pele delicada 
à volta dos olhos com Esqualeno para fixar 
a hidratação e conseguir um resultado de 
suavidade e firmeza. 

• Diz adeus às olheiras e aos papos nos olhos. 
Aplica o sérum refrescante por baixo dos 
olhos de manhã e à noite para despertar a 
tua pele. 

• Vegan e sem crueldade para com os animais. 
Testagem completamente isenta de testes em 
animais e produzido 100% à base de plantas.

Celletoi™ Creme  
de Contorno  
dos Olhos com 
Peptídeos 

Vegan Sem 
Crueldade

Leaping 
Bunny 

Certificado

Terceira 
Parte 

Clinicamente 
Testado

Dermatologista 
Testado

Sem parabenos, 
Sulfatos, Fosfatos

Não Artificial 
Fragrância
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Melhor aparência – Pele

Este creme luxuoso desliza como caxemira 
e penetra a pele em profundidade para uma 
hidratação duradoura, revelando uma tez mais 
saudável, firme e radiante. 

Este creme ultra-rico penetra na pele, 
deixando-a hidratada todo o dia, para  
uma tez naturalmente vibrante e renovada.

• Retém a hidratação essencial da pele. 
As nossas ceramidas e ácido hialurónico 
Ceraposome™ ajudam a formar uma camada 
protetora para manter o equilibrio de 
hidratação da pele. 

• Trata a pele seca. Este creme espesso e 
luxuoso hidrata em profundidade, deixando a 
pele hidratada todo o dia para uma aparência 
visivelmente mais firme e renovada. 

• A beleza coreana junta-se aos botânicos 
ancestrais. O Celletoi Botanical Blend™ ajuda 
a nutrir e a proteger a pele contra toxinas e 
poluentes nocivos do dia a dia.

• Deixa a tua pele respirar. Hidratação sem 
uma sensação gordurosa é difícil de obter, 
mas este creme é leve e luxuoso como a 
caxemira, deixando a tua pele com uma 
aparência mais saudável e suave.

• Vegan e sem crueldade para com os animais. 
Testagem completamente isenta de testes em 
animais e produzido 100% à base de plantas.

Celletoi™ Creme 
Refirmante  
Caxemira 

Vegan Sem 
Crueldade

Leaping 
Bunny 

Certificado

Terceira 
Parte 

Clinicamente 
Testado

Dermatologista 
Testado

Sem parabenos, 
Sulfatos, Fosfatos

Não Artificial 
Fragrância



RITUAL
D E S M A Q U I L H A N T E  
E Q U Í L I B R I O  H I D R A T A N T E

Aplicação: Utilizar de manhã e à 
noite. Umedecer ligeiramente o rosto, 
massajar generosamente a quantidade de 
amêndoas sobre o rosto num movimento 
circular ascendente. Lavar bem com água 
morna e secar com palmadinhas. 1

S É R U M  A V A N Ç A D O 
J U V E N T U D E

Aplicação: Utilizar de manhã e à 
noite. Após a limpeza, alisar uma 
pipeta cheia de soro sobre o 
rosto e pescoço num movimento 
ascendente até ser absorvido.  2

C R E M E  D E  C O N T O R N O  D O S 
O L H O S  C O M  P E P T Í D E O S 

Aplicação: Usar de manhã e à noite. Após 
hidratação, utilizar um aplicador de metal 
de refrigeração para deslizar suavemente a 
quantidade de tamanho de pérola ao longo 
da parte inferior e dos cantos de cada olho 
até ser absorvido.3

C R E M E  R E F I R M A N T E 
C A X E M I R A

Aplicação: Utilizar de manhã e 
à noite. Depois de usar o soro, 
massajar suavemente uma 
generosa colher de creme de 
tamanho de ervilha no rosto e 
pescoço até ser absorvido. 4
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