
A linha de 
SUPLEMENTOS 

NATURAIS 
desenvolvida para 

ajudar você a 
conquistar

O CORPO DOS 
SONHOS

de forma saudável



A suplementação deve seguir 6 princípios chave:     

#1. Ser saboroso; 

#2. Sem edulcorantes, corantes e conservantes artificiais;
 
#3. Ter pouco ou nenhum sódio;
 
#4. Preferir ser orgânico e de alta qualidade;
 
#5. Preferir não conter transgênicos em sua formulação;
 
#6. Permitir viver uma vida equilibrada, sem exageros ou 
radicalismos; 

A maior dificuldade é encontrar um produto com todas 
essas características no Brasil. Então a solução até agora 
era encontrada de suas formas:  

    
Solução #1: Comprar os suplementos naturais fora do país 
- Essa solução é inviável para a maioria das pessoas que 
não tem condições de viajar ou pagar em dólar para 
receber em casa.

Solução #2: Comprar todos os suplementos em farmácias 
de manipulação - Nesse caso, a quantidade de pílulas, 
fazer pedido, tempo despendido e nomes complicados 
acabam confundindo e desmotivando a pessoas nos 

OS MELHORES 
SUPLEMENTOS PARA TE 
AJUDAR A CONQUISTAR 
O CORPO DOS SONHOS

CLIQUE AQUI
PARA SABER

MAIS
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A suplementação deve seguir 6 princípios chave:     

#1. Ser saboroso; 

#2. Sem edulcorantes, corantes e conservantes artificiais;
 
#3. Ter pouco ou nenhum sódio;
 
#4. Preferir ser orgânico e de alta qualidade;
 
#5. Preferir não conter transgênicos em sua formulação;
 
#6. Permitir viver uma vida equilibrada, sem exageros ou 
radicalismos; 

A maior dificuldade é encontrar um produto com todas 
essas características no Brasil. Então a solução até agora 
era encontrada de suas formas:  

    
Solução #1: Comprar os suplementos naturais fora do país 
- Essa solução é inviável para a maioria das pessoas que 
não tem condições de viajar ou pagar em dólar para 
receber em casa.

Solução #2: Comprar todos os suplementos em farmácias 
de manipulação - Nesse caso, a quantidade de pílulas, 
fazer pedido, tempo despendido e nomes complicados 
acabam confundindo e desmotivando a pessoas nos 

Pensando nisso, decidi criar uma 
linha completa de suplementos que 
englobassem todos os ingrediente 
necessários. 
  

E foi assim que nasceu a linha 

Suplementos feitos 
especialmente para o dia a 

dia das mulheres que 
buscam a MELHOR VERSÃO 

DE SI MESMAS.

https://rqxsystem.com.br/ebook-suplemento


CLIQUE AQUI
PARA SABER

MAIS

Mais que um Detox, um verdadeiro 
coquetel de energia e nutrientes 

essenciais para o corpo.

DISTRIBUÍDO POR:
CORPO SUBLIME LTDA ME.
Av. Taquara, 363 
CEP 90.460-210
Porto Alegre - RS - Brasil
CNPJ 27.618.928/0001-90

SAC +55 51 3333 0033
SAC@RQXSYSTEM.COM

FABRICADO POR :
HILÊ INDÚSTRIA DE ALIMENTOS LTDA.
Cx. Postal 134 - BR 282 - Km 511
89820-000 - Xanxerê - SC - Brasil
CNPJ 05.879.626/0001-33
hile@hile.com.br
INDÚSTRIA BRASILEIRA

INGREDIENTES:  Polidextrose, �bra de milho 
solúvel, limão pó solúvel, colágeno 
hidrolisado, couve pó solúvel, espinafre pó 
solúvel, polpa de maçã, pré mix de 
vitaminas e minerais (magnésio (óxido de 
magnésio), vitamina C (ascorbato de sódio), 
vitamina B3 (niacinamida), ferro 
(pirofosfato férrico), vitamina E (acetato de 
tocoferol), zinco (sulfato de zinco), vitamina 
B5 (pantotenato de cálcio), manganês 
(sulfato de manganês), vitamina B2 
(ribo�avina), vitamina B6 (piridoxina), 
vitamina B1 (mononitrato de tiamina), 
vitamina A (acetato de retinol), vitamina B9 
(ácido fólico), iodo (iodeto de potássio), 
vitamina K1 (�tomenadiona), molibdênio 
(molibdato de sódio), cromo (picolinato de 
cromo), selênio (selenito de sódio), biotina, 
vitamina D3 (colecalciferol), vitamina B12 
(cianocobalamina), antiumectante: fosfato 
tricálcico), chá verde pó solúvel, acidulante 
ácido cítrico, salsa em pó, aroma natural de 
limão, antiumectante fosfato tricálcico, 
gengibre em pó, edulcorante glicosídeos 
de esteviol. NÃO CONTÉM GLÚTEN. 
ALÉRGICOS: PODE CONTER TRAÇOS DE 
SOJA E/OU LEITE.

SUGESTÃO DE CONSUMO:  Adicione 1 colher 
de sopa (10g) em um copo com 200ml de 

QUANTIDADE POR PORÇÃO %VD(*)

Não contém quantidades signi�cativas de gorduras totais, 
gorduras saturadas e gorduras trans. (*) % Valores Diários com base 
em uma dieta de 2.000kcal ou 8.400kJ. Seus valores diários podem 

ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades 

56kcal = 235kJ
13g
0,9g
11g

6,3mg
600mcg

5mcg
45mg
10mg
1,2mg
1,3mg

16mcg
1,3mg

240mcg
2,4mcg
30mcg

5mg
14mg

260mg
7mg

130mcg
65mcg
34mcg
45mcg
35mcg
2,3mg

3%
4%
1%
44%
0%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

 INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
PORÇÃO DE 20g (2 COLHERES DE SOPA)

“Pessoas que apresentem doenças ou alterações �siológicas, crianças, 
mulheres grávidas ou amamentando (nutrizes) e idosos deverão 
consultar o médico ou nutricionista antes de usar o produto”. “O 
Ministério da Saúde adverte: não existem evidências cientí�cas 
comprovadas de que este alimento previna, trate ou cure doenças”. 
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O GreenTox chega com uma proposta totalmente 
inovadora, além de ser um detox extremamente eficaz 
para limpar o seu organismo e acelerar o seu 
metabolismo ele possui várias substâncias, vitaminas e 
nutrientes para turbinar seu organismo.

Mais de 20 vitaminas e minerais;

Alto teor de fibras;

Elimina as toxinas;

Fortalece o sistema imunológico;

Previne doenças;

Mais disposição;

Melhora função digestiva e intestinal;

Limpa o organismo proporcionando uma perda natural 
de peso;

Acelera o metabolismo e estimula a queima natural de 
gordura;

Turbina seu organismo por conter alta concentração de 
vitaminas e minerais;
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Finalmente, a maneira mais rápida de obter a 
PROTEÍNA, COLÁGENO, MINERAIS e VITAMINAS 

que seu corpo precisa em um só shake. 

QUANTIDADE POR PORÇÃO %VD(*)

Não contém quantidades signi�cativas de gorduras totais, gorduras saturadas e 
gorduras trans. 

(*) % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores 
diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. 
(**) Valores Diários não estabelecidos. (***) 1 scoop equivale a aproximadamente 17g. A 

 INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
PORÇÃO DE 34g (2 scoops)***

INGREDIENTES:  Proteína isolada do soro de leite, colágeno hidrolisado, 
�bra de milho solúvel, pré-mix de vitaminas e minerais (vitamina B3 
(niacina), vitamina B5 (pantotenato de cálcio), vitamina B2 (ribo�avina), 
vitamina B6 (cloridrato de piridoxina), vitamina B1 (nitrato de tiamina), 
vitamina B9 (ácido fólico), vitamina B12 (cianocobalamina); antiumectan-
tes: celulose microcristalina, dióxido de silício), aroma idêntico ao natural 
de banana, espessante goma xantana, antiumectante dióxido de silício, 
edulcorante glicosídeo de esteviol, vitamina C (ácido ascórbico), corante 
betacaroteno,  vitamina D3 (colecalciferol), biotina (D-biotina). NÃO 
CONTÉM GLÚTEN. ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE LEITE. PODE 
CONTER TRAÇOS DE SOJA.

SUGESTÃO DE CONSUMO:  Adicione 2 scoops (17g cada) em 200ml 
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Economize dinheiro;

Substitua refeições; 

Utilize como pré e/ou pós treino;

Faça receitas fit proteicas;

Aumente o seu sistema imunológico;

Controle o desejo por doces; 

Melhore seu intestino tudo ao mesmo tempo; 

Sabor irresistível;

O ULTRASHAKE é efetivo se você:

Tem problemas para se alimentar saudável quando está 
na rua ou no trabalho;

Não consegue tirar da alimentação toda a proteína e 
todos os nutrientes que precisa;

Luta contra o desejo por doces;

Não tem tempo pra cozinhar;

Quer uma fórmula avançada para turbinar o 
emagrecimento;

Deseja ganhar massa muscular, eliminar flacidez e definir
Quer pele mais firme e combater a flacidez;

Quer amenizar a aparência celulite e fortalecer unhas e 
cabelos;
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O único shake para emagrecer voltado a veganos/vegetarianos, 
alérgicos e/ou intolerantes a leite e derivados e ao público que 

simplesmente quer variar as opções de shake.

QUANTIDADE POR PORÇÃO %VD(*)

Não contém quantidades signi�cativas de gorduras gorduras saturadas e gorduras 
trans. 

(*) % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores 
diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. 

(**) 1 scoop equivale a aproximadamente 15g. A medida do scoop pode variar em 

      123kcal = 517kJ
      5,9g

      0g
      20g
      2,1g
      3,8g

      24mg
1,3mg

100mg

6%
2%
0%
27%
4%
15%
1%
100%
38%

 INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
PORÇÃO DE 30g (2 scoops)**

INGREDIENTES:  Proteína de ervilha, proteína de arroz, �bra de milho 
solúvel, triglicerídeos de cadeia média (TCM), aroma idêntico ao natural 
de baunilha, magnésio (bisglicinato de magnésio), espessante 
carboximetilcelulose, edulcorante glicosídeo de esteviol, vitamina B6 
(piridoxal 5 fosfato), edulcorante taumatina.  NÃO CONTÉM GLÚTEN. 
ALÉRGICOS: PODE CONTER TRAÇOS DE SOJA E/OU LEITE.

SUGESTÃO DE CONSUMO:  Adicione 2 scoops (15g cada) em 200ml 
de água e bata no liquidi�cador ou na coqueteleira. Consuma logo após 
o preparo. Ingerir uma vez ao dia, ou, de acordo com a recomendação de 
médico e/ou nutricionista.

Produto dispensado de registro de acordo com a RDC nº 23 de 16/03/2000 e RDC nº 
240 de 26/07/2018. “Pessoas que apresentem doenças ou alterações �siológicas, 
crianças, mulheres grávidas ou amamentando (nutrizes) e idosos deverão consultar 
o médico ou nutricionista antes de usar o produto”. “O Ministério da Saúde adverte: 
não existem evidências cientí�cas comprovadas de que este alimento previna, trate 
ou cure doenças”. 

“Este não é um alimento baixo ou reduzido 
em valor energético.”

Durante o transporte e armazenamento o produto pode compactar, 
portanto o volume corresponde ao peso líquido indicado. Manter o 
produto em lugar seco, arejado. Conserve ao abrigo de luz, calor e 
umidade. Após aberta a embalagem, manter a tampa bem fechada 
para garantir as características do produto e consumir em até 30 dias. 
Esta embalagem foi selada para sua proteção. Não utilize o produto 
em caso de violação.

VEGANO
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Proteína vegetais livre e transgênicos;

Sem açúcares, sem adoçantes artifíciais e nem corantes 
artificíais;

Alto teor de Fibras e Magnésio para otimizar seus 
resultados;

Economize dinheiro;

Substitua refeições;  

Utilize como pré e/ou pós treino; 

Faça receitas fit proteicas;
 
Aumente o seu sistema imunológico; 

Controle o desejo por doces; 
 
Melhore seu intestino tudo ao
mesmo tempo;  

Sabor irresistível;
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Poderoso aliado para corpo e mente, o Essential Omega 3 além 
de ter diversos benefícios como auxiliar na queima natural de 
gordura, antiinflamatório natural, acelera o metabolismo, ele 

também protege e previne diversas doenças.

ESSENTIAL
OMEGA 3
CAPS

QUANTIDADE POR PORÇÃO %VD(*)

Não contém quantidades signi�cativas de carboidratos, proteínas, 
gorduras trans, �bra alimentar e sódio. (*) % Valores Diários com base 

em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser 
maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. 

1%
4%
3%
**
**
**
**
**

 INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
PORÇÃO DE 2,8g (2 CÁPSULAS)

REGISTRO ANVISA-M.S.:  N° 6.5330.0119

INGREDIENTES:  Óleo de peixe. Composição da cápsula: 
gelatina, umectante glicerina. NÃO CONTÉM GLÚTEN. ALÉRGI-
COS: CONTÉM DERIVADOS DE PEIXES.

SUGESTÃO DE CONSUMO:  Ingerir 2 cápsulas ao dia.
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Protege o corpo contra diversas doenças e inflamações;

Auxilia e potencializa a queima natural de gordura como 
também acelera o metabolismo;

Ajuda e auxilia em funções cognitivas como capacidade 
de raciocínio, foco, redução de stress e ansiedade;

Ideal para quem quer ganhar massa magra e emagrecer 
de maneira rapida e natural.
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Enfim um queimador de gordura natural EFETIVO sem substâncias 
sintéticas!  Como os ingredientes são derivados de plantas, você não 

precisa se preocupar! É saudável e seguro! Você pode sentir a 
sensação de aquecimento mas sem o tremedeira.

ULTRA
THERMO
CAPS

 INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
PORÇÃO DE 1,1g (2 CÁPSULAS)

QUANTIDADE POR PORÇÃO %VD(*)

Não contém quantidades signi�cativas de carboidratos, 
proteínas, gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras 

trans, �bra alimentar 
e sódio. (*) % Valores Diários com base em uma dieta de 

2.000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser 

INGREDIENTES:  Limão em pó, canela em pó, pimenta 
em pó, gengibre em pó. Composição da cápsulas: 
gelatina.  NÃO CONTÉM GLÚTEN.
SUGESTÃO DE CONSUMO:  Ingerir 2 cápsulas ao dia.

QUANTIDADE POR PORÇÃO %VD(*)

Não contém quantidades signi�cativas de proteínas, 
gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans, �bra 

alimentar e sódio. 
(*) % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal 

ou 

 INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
PORÇÃO DE 1,0g (2 CÁPSULAS)

INGREDIENTES:  Café verde (Co�ea arabica L.) .  
Veículos: maltodextrina e amido de milho. Antiumec-
tantes: talco, dióxido de silício. Composição da 
cápsula: gelatina. NÃO CONTÉM GLÚTEN.
SUGESTÃO DE CONSUMO:  Ingerir 2 cápsulas ao dia.
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Aumenta energia e gera mas foco para treinar
Coloca o seu corpo para queimar gordura no piloto 
automático
Acelera o metabolismo
Aumentar os níveis de energia

ULTRA THERMO CAPS é efetivo se: 

Seu metabolismo está lento 
você se sente cansado e sem disposição 
você quer se livrar da gordura teimosa
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Sim!

Os suplementos são como alimentos super nutritivos 
essenciais para complementar a sua alimentação, fonte 
extra de energia e auxilio no processo de emagrecimento. 
Mesmo que você ainda não tenha uma rotina de treinos, 
você pode tomar sem problema nenhum e ainda vai 
colher os benefícios de cada suplemento.

Os suplementos são aprovados pela ANVISA?

Definitivamente sim! A ANVISA avalia diversos aspectos 
durante as etapas de operacionalização da carga que 
podem exercer influência diretamente na eficácia do 
produto, principalmente em virtude da oscilação de 
temperatura. Entre esses fatores estão a forma de 
acondicionamento, o tipo de embalagem, as condições 
do veículo de transporte, os volumes máximos 
transportados, os equipamentos utilizados, a distância do 
trajeto, a duração da viagem e do carregamento e as 
entregas.

POSSO TOMAR OS 
SUPLEMENTOS MESMO 
SEM TREINAR?
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