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LINHA DE PRODUTOS
Leve p�a você e sua família todos os
nu�ientes necessários p�a mant� uma
vida prática e saudável!



BAIXO IG
ÍNDICE GLICÊMICO

As S�as P�e F�d f�am �iadas p�a você t� na sua casa todo o c�f�to e praticidade.
Sab�osas, ricas em nu�ientes e produzidas di�iamente c� am� e c�inho.

100% natutal

PROTEICASVEGANAS



• Anti-inflamatória;
• Controla a pressão arterial e a frequência cardíaca;
• Restaura o sistema imunológico;
• Protege as células, gengivas e dentes.

BENEFÍCIOS

Mandioquinha, batata, água 
mineral, cebola, noz moscada, óleo 
de girassol, pimenta do reino e sal.

INGREDIENTES

(400g)

MANDIOQUINHA3

• Protege o coração e as células contra o câncer;
• Regula a pressão arterial;
• Fortalece a imunidade e o sistema digestório;
• Rejuvenescedora, ótima para a pele e os olhos.

BENEFÍCIOS

Cenoura, batata, brócolis, vagem, 
água mineral, cebola, tomilho, óleo 
de girassol, pimenta do reino e sal.

INGREDIENTES

(400g)

LEGUMES4

• Diminui e controla o colesterol ruim e aumenta o bom;
• Protege as células contra o câncer;
• Ajuda na digestão;
• Protege contra úlceras e gastrites.

BENEFÍCIOS

Abóbora, água mineral, cebola, gengibre, 
semente de abóbora, cardamomo, noz 
moscada , óleo de girassol, pimenta do reino e 
sal.

INGREDIENTES

(400g)

ABÓBORA C/ GENGIBRE E CARDAMOMO1

• Regula o sistema digestivo e regula a pressão arterial;
• Protege o coração e as articulações;
• Combate os radicais livres que causam câncer;
• Deixa sua pele muito mais saudável.

BENEFÍCIOS

Espinafre, brócolis, batata doce, 
água mineral, óleo de girassol e 
sal.

INGREDIENTES

(400g)

VERDE DETOX2

SOPAS VEGANAS



• Exelente ao combate da gripe e resfriados;
• Rica em aminoácidos:
   - Glutamina que ajuda no sistema imunológico;
   - Cisteína que reduz o muco nasal.

BENEFÍCIOS

Peito de frango orgânico, arroz, água mineral, 
cebola, tomate, cenoura, óleo de girassol e sal.

INGREDIENTES

(400g)

CANJA COM FRANGO ORGÂNICO5

• Anti-inflamatória e cicatrizante;
• Fortalece o sistema imunológico;
• Auda a fixar o cálcio nos ossos;
• Antioxidante natural e combate os radicais livres.

BENEFÍCIOS

Batata, couve, água mineral, 
cebola, linguiça e sal.

INGREDIENTES

(400g)

CALDO VERDE6

• Equilíbrio de carboidrato e proteína;
• Excelente para reconstituição muscular;
• Contém carboidrato de baixo índice glicêmico;
• Fonte de energia que dá sensação de saciedade.

BENEFÍCIOS

Batata doce, peito de frango 
orgânico, água mineral, cebola, 
cúrcuma, óleo de girassol e sal.

INGREDIENTES

(400g)

BATATA DOCE E FRANGO ORGÂNICO7

• Confortante;
• Atua no bom funcionamento cerebral;
• Atua na manutenção dos tecidos do corpo.

BENEFÍCIOS

Carne bovina, batata, cenoura, 
salsão, água mineral, cebola, óleo de 
girassol e sal.

INGREDIENTES

(400g)

CARNE COM LEGUMES8
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SOPAS PROTEICAS



BEBIDAS

100% natutal

NÃO PASTEURIZADO
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e

8 V E G G I E
COM ORGÂNICOS

#HEALTH

Fortalece os ossos
Protege o coração
Controla a pressão
Purifica o organismo
Ajuda na digestão
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BEBIDAS



DOCES

Embalagem com 4 uni (85g) e Embalagem com 12 uni (250g).

BRIGADEIROS GOURMET DE BIOMASSA

Farinha mista sem 
glúten, biomassa, 
cacau, chocolate 
70%, ovos, açúcar 
demerara, óleo de 
girassol, castanha do 
Pará, baunilha e sal.

INGREDIENTES

(90g)

BROWNIE DE BIOMASSA

Farinha mista sem 
glúten, cacau, 
chocolate 70%, ovos, 
açúcar demerara, 
óleo de girassol, 
castanha do Pará, 
baunilha e sal.

INGREDIENTES

(90g)

BROWNIE DE CACAU

#ZERO LACTOSE #BIOMASSA#ZEROLACTOSE #BIOMASSA

#CACAU #CASTANHADOPARÁ

#CHOCOLATE70%#BIOMASSA

CHOCOLATE BRANCO LÂMINAS DE AMÊNDOAS BRANCO COM AMENDOIM

Ingredientes: Biomassa de banana verde, 
leite condensado zero lactose, cacau, amido 
de milho e chocolate 70% sem lactose. 

Ingredientes: Biomassa de banana 
verde, leite condensado zero lactose, 
amêndoa, gema e amido de milho.

Ingredientes: Biomassa de banana verde, 
leite condensado zero lactose, amendoim, 
gema e amido de milho. 

Farinha de arroz, fécula de batata, polvilho doce, 
açúcar demerara,  cacau, óleo de girassol, ovo, nozes, 
chocolate meio amargo sem lactose, água, leite sem 
lactose, goma xantana, fermento em pó e amido de 
milho. 

INGREDIENTES

(250g)

BOLO DE CACAU COM NOZES E GOTAS DE CHOCOLATE
#FUNCIONAL#BIOMASSA



DOCES

Farinha de arroz, açúcar 
demerara, leite condensado zero 
lactose, banha, ovo, limão,  goma 
xantana, fermento em pó e 
bicarbonato de sódio.

INGREDIENTES

Torta grande (650g) e Tortinha (95g)

TORTA DE LIMÃO

#DELICIOSA #ANTITPM

Leite zero lactose, leite de coco, 
tapioca, coco, ovo, açúcar 
demerara, leite condensado zero 
lactose e sal.

INGREDIENTES

(150g)

PUDIM DE TAPIOCA COM COCO FRESCO

#LEITEDECOCO #CREMOSO

Farinha de arroz, banana, leite de 
coco, farinha de coco, açúcar 
demerara, óleo de girassol, uva passa, 
castanha do Pará, água, gergelim 
branco, linhaça, chia, fermento em pó, 
canela em pó e bicarbonato de sódio.

INGREDIENTES

Torta grande (650g) e Tortinha (95g)

TORTA INTEGRAL DE BANANA

Farinha de arroz, farinha de 
amendoim, açúcar demerara, leite 
condensado zero lactose, cacau, 
banha, ovo, biomassa, creme de 
leite zero lactose, goma xantana, 
fermento em pó, amido de milho e 
bicarbonato de sódio.

INGREDIENTES

Torta grande (650g) e Tortinha (95g)

TORTA DE CREME DE CACAU COM AMENDOIM

#LEITEDECOCO#VEGANA #FARINHADECOCO #GORDURADOBEM #ANTIOXIDANTE



SALGADOS

Farinha de arroz, óleo de girassol, 
água, brócolis, cenoura, vagem, 
alho poro,  linhaça, amido de 
milho, goma xantana, bicarbonato 
de sódio, fermento em pó e sal.

INGREDIENTES

Padrão (120g) e Grande (600g)

QUICHE DE LEGUMES

Farinha de arroz, água, banha, 
ovo, peito de frango, cebola, alho, 
goma xantana, bicarbonato em 
pó, amido de milho,  fermento em 
pó, sal, salsinha, orégano, urucum 
e óleo de girassol.

INGREDIENTES

Padrão (120g) e Grande (600g)

QUICHE DE FRANGO

Farinha de arroz, água, banha, ovo, 
peito de frango, brócolis, cenoura, 
vagem, alho poro, cebola, alho, goma 
xantana, bicarbonato em pó, 
fermento em pó, sal, salsinha, 
orégano, urucum e óleo de girassol.

INGREDIENTES

Padrão (120g) e Grande (600g)

QUICHE DE FRANGO COM LEGUMES

Mandioquinha, queijo zero lactose, 
polvilho doce, chia e sal.

INGREDIENTES

Embalagem com (300g)

PÃO DE QUEIJO FUNCIONAL

#VEGANA #LINHAÇA #PROTEÍNA #URUCUM

#FIBRAS #PRÁTICO #SAUDÁVEL #MANDIOQUINHA



PRATOS PRONTOS

Berinjela, patinho, cebola, tomate, queijo sem lactose, 
manjericão, orégano e sal.

INGREDIENTES

(320g)

LASANHA DE BERINJELA

Batata doce, peito de frango, queijo sem lactose, cebola, 
alho, salsinha, orégano, urucum e sal.

INGREDIENTES

(400g)

ESCONDIDINHO DE BATATA DOCE E FRANGO

#ZERO LACT#FUNCIONAL #DOBEM

#LOWCARB #ZEROGLUTEN
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