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CATÁLOGO
NUTRIÇÃO





Nutrição

Nutrição é a atividade que estuda a fundo as 
propriedades dos alimentos e busca soluções para 
promover a saúde a partir da alimentação. É uma 
profissão que tem tudo a ver com vida saudável, 
qualidade de vida e consciência a respeito daquilo 
que a gente come.

Adaptador Nutricional
Alimentação
Equipo
Frasco de Dieta
Sonda de Alimentação Gastrostomia/ Nesoenteral
Suplemento



Equipamentos e suplementos necessários 
para sua nutrição



Nutrição
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Equipo de Infusão gravitacional para soluções de Irrigação com conector escalonado não luer. 
Indicado para administração gravitacional de soluções de Irrigação. 
•Gotejador padrão e dimensional ISO – NBR;
•Conta gotas (1mL = 20 gotas);
•Câmara Flexível cristal;
•Tubo de PVC Cristal isento de DEHP de 150 cm;
•Pinça rolete para controle adequado do fluxo de infusão;
•Conector Escalonado não luer com protetor com alça;
•Esterilizado a Óxido de Etileno.

Adaptador Universal com ponta cônica para equipo ponta cruz que necessita ser encaixados em 
frascos receptivos de ponta lanceta.
Esse extensor permite que você faça a conexão segura entre equipos utilizados em bombas de 
infusão e frasco para hidratação. 

O Adaptador de equipo universal para sistema fechado, com fácil adaptação a qualquer tipo de 
equipo. Feito para adaptar os equipo tipo lanceta para encaixarem em equipo tipo ponta-cruz 
(padrão atual para bombas de infusão).
Principal Indicação: Adaptador utilizado para conexão da embalagem de sistema fechado à um 
tipo de equipo que não adapta diretamente na dieta.

Conteúdo da Embalagem:
•1 Extensor Adptador Twist-Off Fresenius Hartmann;
•Ponta varia na cor, podendo ser branca ou roxa.

Equipo Gravitacional para Hidratação com Conector Escalonado 150cmLiga-Life

Adaptador Ponta Cônica (Ponta Lanceta) para Dieta EnteralFORTECARE

Adaptador ENPLUS Ponta-Cruz para Sistema Fechado - 4 mmMP HOSPITALAR

O equipo para infusão de dieta enteral Kangaroo é utilizado exclusivamente para infusão de dietas 
com Bombas de Infusão Kangaroo E-Pump. O equipo permite o transporte da dieta enteral do 
frasco para a sonda do paciente, sendo os volumes de taxa e quantidade controlados pela bomba 
de infusão.
•Equipo simples, de uso único (descartável);
•Estéril, atóxico, apirogênico;
•Comprimento aproximado de 2,20m;
•Constituído por lanceta proximal com válvula antifluxo livre;
•Tubo PVC transparente.

Equipo de Dieta para Bomba de Infusão Kangaroo E-Pump, Conector em CruzMEDTRONIC

O adaptador PEG Kangaroo é utilizado em todas as Sondas de Gastrostomias (GTT) modelo 
Kangaroo. O conector em Y possui duas portas, com três tampas, permitindo a administração de 
dietas, água e medicações. Para utilização em equipos com ponteiras do tipo escalonada e Luer 
Slip.
•Conector em Y;
•Produto não estéril;
•20FR: para Sondas de Gastrostomia (GTT);
•16FR: para Sondas de Gastrostomia Endoscópica Percutânea;
•Para utilização em todas as sondas de gastrostomia Kangaroo.

Adaptador PEG para Sonda de Gastrostomia Kangaroo em YMEDTRONIC
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O tubo extensor longo é utilizado para ampliar a extensão da sonda de gastrostomia botton 
Kangaroo, permitindo melhor manuseio para a administração da alimentação enteral ao paciente.

•Produzido em material silicone;
•Acompanha Conector Y (PEG);
•Indicada para extensão da sonda de gastrostomia Botton, linha Kangaroo;
•Produto não estéril.

O tubo extensor curto é utilizado para ampliar a extensão da sonda de gastrostomia botton 
Kangaroo, permitindo melhor manuseio para a administração da alimentação enteral ao paciente. 
É constituído de material silicone durável que permite desempenho ideal e longevidade.

•Produzido em material silicone;
•Acompanha Conector Y (PEG);
•Indicada para extensão da sonda de gastrostomia Botton, linha Kangaroo;
•Produto não estéril;
•Produto de uso único.

Equipo Extensor Longo para Sonda de Gastrostomia Botton, Kangaroo COVIDIEN

Equipo Extensor Curto para Sonda de Gastrostomia Botton, Kangaroo COVIDIEN

O equipo para infusão de dieta enteral Biosensor é utilizado exclusivamente para infusão de dietas 
com Bombas de Infusão Biosensor. O equipo permite o transporte da dieta enteral do frasco para 
a sonda do paciente, sendo os volumes de taxa e quantidade controlados pela bomba de infusão.
•Equipo simples, de uso único (descartável);
•Estéril, atóxico, apirogênico;
•Comprimento aproximado de 1,80m;
•Constituído por ponta perfurante trifacetada tipo universal;
•Com entrada de ar com filtro;
•Câmara gotejadora flexível macrogotas;
•Tubo PVC azul.

Equipo de Nutrição Enteral (Gravitacional) BIOSENSOR

Desenvolvido para administração de medicamentos e soluções pela via endovenosa em hospitais 
e clínicas. Possui a finalidade de entremear a ligação do dispositivo venosos periférico (ligado ao 
paciente) ao recipiente que contém líquido a ser infundido (que pode ter ou não medicação).
•Indicado para infusões de soluções parenterais;
•Ponta perfurante com tampa protetora;
•Tubo em PVC de 1,50 m, atóxico e apirogênico;
•Pinça rolete para dosagem de volume;
•Conector luer lock;
•Entrada (Válvula) de ar;
•Injetor lateral autocicatrizante.

Equipo Macrogotas com Injetor Lateral para Infusão Medicamentosa Labor Import

Desenvolvido para administração de medicamentos e soluções pela via endovenosa em hospitais 
Equipo Enteral para uso em Bomba de Infusão AMIKA (Fresenius), de sistema linear. Utilizado 
exclusivamente administração de soluções de dietas enterais.
•Equipo estéril;
•Apirogênico;
•Atóxico;
•Tubo em PVC transparente, flexível, livre de látex e DEHP free, com comprimento aproximado de 
250 cm;
•Clamp antifluxo livre com trava mecânica;
•Injetor lateral tipo válvula 3 vias;
•Terminal conector cônico escalonado que não permite a conexão em acesso venoso e de cor lilás.

Equipo Enteral Easybag Enplus para Bomba de Infusão Amika Fresenius Kabi
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O equipo para infusão de dieta enteral Biosensor é utilizado exclusivamente para infusão de dietas 
com Bombas de Infusão Biosensor. 
•Equipo simples, de uso único (descartável);
•Estéril, atóxico, apirogênico;
•Comprimento aproximado de 1,80m;
•Constituído por ponta perfurante trifacetada tipo universal;
•Com entrada de ar com filtro;
•Câmara gotejadora flexível macrogotas;
•Tubo PVC azul.

Equipo de Nutrição Enteral (Gravitacional)Biosensor

Equipo Gravitacional para Soro com Filtro e Injetor LateralDescarpack

O equipo macrogotas tem como finalidade infundir soluções parenterais, por gravidade. Pode ser 
trabalhado com agulhas, cateter, escalpes, torneiras, além de outros dispositivos de infusão.
racterísticas:
•Equipo para soro, estéril;
•Ponta perfurante, indicado para adaptação em bolsas ou frascos plásticos, com acompanhamento 
de tampa protetora;
•Câmara flexível gotejadora em macrogotas;
•Conexão Luer Lock com tampa protetora;
•Tubo flexível em PVC, de 1,50m, transparente, atóxico e apirogênico;
•Pinça Rolete, Regulador de Fluxo para dosagem de volume.

Equipo Enteral Varioline Comfort para Bomba de Infusão AmikaCOVIDIEN

Equipo original específico para uso na bomba de dieta enteral Amika de sistema linear, 
recomendado pelo fabricante do equipamento e utilizado para administração de soluções de 
dietas enterais.
•Equipo estéril;
•Uso único;
•Apirogênico;
•Atóxico;
•Tubo em PVC transparente, flexível, livre de látex e DEHP free, com comprimento aproximado de 
250 cm;
•Ponta perfurante de cor lilás com capa protetora;
•Rosca para fixação nas bolsas de dieta.

O Frasco Nutriz é utilizado para administração de alimentação enteral em pacientes sob assistência 
hospitalar ou domiciliar. Seu material permite tratamento térmico para aquecimento ou resfriamento 
de soluções. Sua tampa possui membrana perfurável para adaptação aos equipo de alimentação 
enteral, quando o usuário estiver em uso de bomba de infusão.
•Frasco de 300ml, graduado com escala de 50 ml;
•Possui dispositivo para fixação em suporte de soro;
•Tampa rosqueável com lacre e adaptador  para equipo de infusão;
•Em PVC atóxico;
•Acompanha Etiqueta para preenchimento dos dados do usuário e da administração.

Frasco para Dieta Enteral Biofrasco - NutriBiobase

Artigo médico-hospitalar de uso único, não estéril e higiênico, indicado para alimentação enteral 
para pacientes impossibilitados de deglutir o alimento.
•Frasco de 300ml, graduado com escala de 50 ml;
•Os frascos ficam suspensos em um suporte pelo encaixe existente no fundo do frasco, onde por 
gravidade, a nutrição enteral desce iniciando o processo de alimentação;
•O encaixe no fundo do frasco possui resistência para suportar a nutrição que será administrada;
•A tampa veda o bico do frasco, impedindo assim vazamentos da nutrição;
•Apresenta perfeita conexão entre o bico da tampa tipo cruz e o equipo para nutrição tipo cruz.

Frasco para Alimentação Enteral Conexão em Cruz - NutrizEMBRAMED
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O Frasco Nutriz é utilizado para administração de alimentação enteral em pacientes sob assistência 
hospitalar ou domiciliar. Indicado para alimentação enteral para pacientes que não possam engolir 
o alimento.
•Tamanho de 300ml, graduado com escala de 50 ml;
•Possui dispositivo para fixação em suporte de soro;
•Tampa rosqueável com lacre e adaptador  para equipo de infusão;
•Em PVC atóxico;
•Acompanha Etiqueta para preenchimento dos dados do usuário e da administração.

Frasco de Alimentação Enteral Nutriz Livre de Bisfenol-A

A Sonda de Gastrostomia (GTT) é utilizada para a administração de alimentação enteral, água e 
outras substâncias definidas pelo médico.
 •Confeccionado em 100% silicone;
•Com balão interno;
•Possui Conector em Y, desconectável, com três tampas para regulagem;
•Possui disco externo para proteção do paciente;
•Dispõe de marca de refência;
•Ponta distal com abertura.

Tamanhos: 12FR, 14FR, 16FR, 18FR, 20FR, 22FR e 24FR 

Sonda de Gastrostomia Kangaroo

A Sonda de Gastrostomia (GTT) é utilizada para a administração de alimentação enteral, água e 
outras substâncias definidas pelo médico. A sonda proporciona a ligação direta entre o exterior e 
o estômago do paciente, desfazendo o trajeto natural da digestão por via oral.
•Produto estéril;
•Confeccionado em 100% silicone;
•Com balão interno;
•Possui Conector em Y, com três tampas para regulagem;
•Possui disco externo para proteção do paciente;
•Dispõe de marca de refência. 

Medida: 16FR, 18FR, 20FR, 22FR e 24FR

Sonda de Gastrostomia com Balão em Y

A sonda nasoenteral é ideal para os pacientes que precisam de alimentação jejunal de curta 
duração, controle de fluxo da alimentação e administração de medicamento. O material da sonda 
(poliuretano) permite fluxo máximo e reduz o risco de entupimento.
•Produto estéril;
•Tamanho: 12FR x 109cm
•Confeccionada em Poliuretano e Silicone;
•Flexível, maleável e durável;
•Não sofre alteração em contato com o ph do estômago;
•Possui ogiva distal de Tungstênio e fio guia, para facilitar o posicionamento na instalação.•Dispõe 
de marca de refência.

Sonda Nasoenteral Dobbhoff 12FR

A Sonda Nasogástrica  é uma sonda confeccionada em tubo de PVC, atóxico, apirogênico, cristal, 
transparente de paredes finas e maleáveis, com duas apresentações - Nasogástrica curta de 40 
cm e longa de 100 cm, nos calibres: 04, 06, 08 (uso infantil), 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 Fr (uso 
adulto), com ponta arrendondada e fechada, com 2 furos laterais e provida na outra extremidade 
de um conector padrão com tampa.
O produto será embalado individualmente em envelopes confeccionados em papel grau cirúrgico, 
identificado, contendo 01 unidade e acondicionado em caixa de papelão. Esterilizado por Radiação 
Ionizante, com validade de 4 anos a partir da data de fabricação do lote, desde que a embalagem 
não tenha sido violada.

Sonda de Nasogástrica Curta de 40cm - Infantil

MEDTRONIC

MEDTRONIC

MEDIKA

MEDIKA

Mark Med
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A Sonda Nasogástrica  é uma sonda confeccionada em tubo de PVC, atóxico, apirogênico, cristal, 
transparente de paredes finas e maleáveis, com duas apresentações - Nasogástrica curta de 40 
cm e longa de 100 cm, nos calibres: 04, 06, 08 (uso infantil), 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 Fr (uso 
adulto), com ponta arrendondada e fechada, com 2 furos laterais e provida na outra extremidade 
de um conector padrão com tampa. O produto será embalado individualmente em envelopes 
confeccionados em papel grau cirúrgico, identificado, contendo 01 unidade e acondicionado em 
caixa de papelão. Esterilizado por Radiação Ionizante, com validade de 4 anos a partir da data 
de fabricação do lote, desde que a embalagem não tenha sido violada.

Sonda de Nasogástrica Curta de 40cm - AdultoMark Med

O Kit de Sonda de Alimentação para Gastrostomia em Nível de Pele Entristar Skin Level é 
desenvolvido em poliuretano durável com um dispositivo patenteado de inserção e remoção 
GRIPSTAR para tornar a aplicação mais fácil e confortável ao paciente.

Este conjunto exclusivo de sonda de alimentação apresenta um suporte interno de retenção, sem 
balão, que permite uso prolongado, criando ainda mais conforto ao paciente. O modelo de sonda 
Entristar possui uma válvula anti-refluxo localizada proximalmente para impedir que o retorno do 
conteúdo do estômago.

Sonda de Gastrostomia em Nível de Pele Kit Completo Entristar Skin LevelConvidia

O Kit de Sonda de Alimentação para Gastrostomia em Nível de Pele Entristar Skin Level é 
desenvolvido em poliuretano durável com um dispositivo patenteado de inserção e remoção 
GRIPSTAR para tornar a aplicação mais fácil e confortável ao paciente.

Este conjunto exclusivo de sonda de alimentação apresenta um suporte interno de retenção, sem 
balão, que permite uso prolongado, criando ainda mais conforto ao paciente. O modelo de sonda 
Entristar possui uma válvula anti-refluxo localizada proximalmente para impedir que o retorno do 
conteúdo do estômago.

Sonda de Gastrostomia tipo Botton em Nível de Pele - Kit CompletoConvidia

Kolatrix Sênior é um suplemento alimentar, composto por Colágeno Hidrolisado de alta absorção 
e com mix de Vitaminas e Minerais que se destaca para o MAGNÉSIO, MK7 (menaquinona 7), 
VIT. D e CÁLCIO, que auxiliam na formação óssea.
•Não contém Glúten;
•Não contém Lactose;
•Não contém Açucar;
•Não contém aromas artificiais.

Sabores:
•Baunilha (Original);
•Sem Sabor (Neutro).

Suplemento Alimentar de Colágeno Kolatrix Senior com Magnésio MK7 - Vitamina D e CálcioPholias

ArgRepair é um suplemento proteico com arginina e vitaminas para integridade e cicatrização da 
pele e tecidos. Fonte de Proteínas (peptídeos de colágeno), alto teor de Vitaminas A,C,E, Selênio 
e Zinco. Contém Silício Biodisponível. Não contém açúcar e corantes. Contem 840mg de Arginina 
por porção.
•Rico em nutrientes potencializadores da cicatrização;
•Prático e Versátil, por ser em sachê sabor neutro;
•Adjuvante à reparação tecidual e cicatrização.

Argrepair Mistura para o Preparo de Alimento - 10 SachêsHumalin



11
Para mais informações ligar para (61) 3233-9706 ou enviar e-mail para atendimento@totalmedica.com.br

Todos os direitos reservados

BEAUTY ontem colágeno verisol, específico para a saúde, beleza e vitalidade da derme. Peptídeos 
de Colágeno Verisol® (2.5g/porção), alto conteúdo de vitaminas e minerais. Não contém glúten, 
lactose e sacarose.
•Dose nutricional diária da saúde e integridade da pele;
•Minimizador dos sinais do envelhecimento dérmico;
•Melhora das Rugas;
•Prático e Versátil, por ser em sachê sabor neutro;
•Sugestão de uso: 1 sachê ao dia.

O Lacto Probiatop é composto com exclusiva formulação de Lactobacillus que contribuem para 
o equilíbrio da flora intestinal. Seu consumo deve estar associado a uma alimentação equilibrada 
e hábitos de vida saudáveis. 
O consumo deve estar acompanhado de líquidos. Consumir somente a quantidade indicada na 
embalagem. 

Atenção:
•Gestantes, nutrizes e crianças devem consumir este produto sob orientação médica ou de 
nutricionista.

ArgCir é um suplemento proteico, vitamínico e imune estimulante para pré e pós cirurgia. 
Fonte de Proteínas (peptídeos de colágeno + Arginina) 10g/porção , alto teor de Vitaminas e 
Potencializadores da Cicatrização, + 250mg de Wellmune® (sacharomyces cerevisiae). Não 
contém açúcar e corantes. Contém 1840mg de Arginina por porção

Sabor:
Laranja e Limão.

Quali Sênior é um complemento alimentar para ganho de massa muscular e saúde osteoarticular. 
Alto teor de proteínas (Whey Protein e colágeno hidrolisado BodyBalance®). Com 13 Vitaminas e 
11 Minerais, com Xilitol e Palatinose.
•Sem sabor; 
•Sem Glúten;
•Contém Lactose;
•Nutrientes que auxiliam na recuperação da massa magra
•Potencializador da vitalidade e saúde osteoarticular;
•Contém colágeno, cálcio, magnésio e vitamina D;
•Recomendada para o cuidado domiciliar.

Beauty Mistura para Preparo de Alimentos (Verisol) - 30 Sachês Humalin

Suplemento Lacto Pró Probiatop (Antigo Lacto Pro) Invictus

Argcir Mistura para o Preparo de Alimento - 10 Sachês Humalin

Suplemento Alimentrar Quali Sênior Humalin

OMEGA 3 é óleo de peixe em cápsulas que auxiliam na manutenção de níveis saudáveis de 
triglicérides, isento de metais pesados e mercúrio e odor free.
•Fácil de engolir e rápida absorção;
•Não contém Glúten;
•Recomendada para o cuidado domiciliar;
•Praticidade e menor risco de contaminação.

Suplemento Alimentar Ômega 3 - 60 Cápsulas Gel  Humalin
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Nutren Junior é um alimento em pó utilizado geralmente na suplementação nutricional de crianças 
que precisam recuperar ou manter o seu estado nutricional. Por isso, geralmente é indicado para 
crianças que tenham perdido muitos nutrientes em função de algum estado clínico. Além disso, 
pode ser usado na manutenção do estado nutricional de crianças saudáveis. 
•Indicado para uso enteral (por sonda de alimentação) ou oral (como suplemento alimentar);
•Disponível no sabor de Baunilha;
•Recomendada para o cuidado domiciliar;
•Pronto para o uso.

Comprimidos contendo Cálcio, Magnésio, Vit D e Vit K, associados e biodisponíveis, para auxiliar 
na prevenção e tratamento da osteopenia e osteoporose.
•Sem Sabor;
•Sem Glúten;
•Contém Lactose;
•Excelente equilíbrio de cálcio e magnésio;
•Auxilia na manutenção de ossos e dentes saudáveis;
•Recomendada para o cuidado domiciliar;
•Praticidade e menor risco de contaminação.

O NUTREN 174Cal é um complemento alimentar para jovens e adultos que buscam mais energia 
e disposição. Possui fórmula de 174 Kcal por porção.
•Fonte de Proteínas;
•Com Antioxidantes;
•25 Vitaminas e minerais;
•Baixo teor de gorduras totais;
•Sem adição de açucares.
Sabores:
Baunilha, Chocolate, Banana, Morango.

EEF PROTEIN é um suplemento proteico para atletas à base de proteína 100% hidrolisada da 
carne bovina. 
•Precursores de Creatina natural;
•Adoçantes de fontes naturais;
•Carne bovina sem hormônios e antibióticos proveniente de gado criado na Suécia;
•Não contém Glúten, Lactose e Conservantes;
•Sabores: Cacau ou Banana c/ canela;
•Recomendada para o cuidado domiciliar;

Dieta Oral e Enteral Nutren JR 1,9 Cal - 400g Nestlé

Comprimidos Calmag D - Caixa 60 CápsulasHumalin

Suplemento Alimentar Nutren Active 174 Cal - 400gNestlé

Suplemento Proteico Beef Protein - 480g Essential

BCAA LIFT é um suplemento responsável pela formação de proteínas que combina os aminoácidos 
essenciais BCAA com a vitamina B6 em sua forma ativa. Sua formulação foi desenvolvida 
respeitando a proporção de 8:1:1, ou seja, 8 partes de L-leucina a cada 1 parte de L-isoleucina e 
L-valina. A L-Leucina é o aminoácido mais importante na musculatura e a vitamina B6 participa 
de diversas funções enzimáticas.
•Vitamina B6 ativa;
•Adoçantes de fontes naturais;
•Aminoácidos 100% puros de origem vegetal;
•Não contém Glúten, Lactose e Conservantes.

Suplemento BCAA Lift 8:1:1 Limão - 210g  Essential
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O Açaí Whey é indicado basicamente para o aumento de massa muscular juntamente à prática 
de atividade física, bem como em casos de sarcopenia (perda de massa muscular em decorrência 
ao envelhecimento, comum em idosos) ou para auxiliar em dietas de emagrecimento, quando 
utilizados como uma opção de alimento proteico de baixo teor de carboidratos em substituição à 
alimentos de alto valor calórico, carboidratos e gorduras.

A Palatinose™ é obtida a partir da beterraba, um suplemento 100% vegano, que acompanha seu 
ritmo!

•Adicione todos os ingredientes e leve ao fogo baixo sempre mexendo até dourar;
•Sirva com frutas, iogurtes, base para tortas etc;
•Ponto importante para o preparo;
•Após esfriar armazenar em pote com tampa.

Cacao Whey é um delicioso blend de Whey Protein Hidrolisado e Isolado, Cacau Gourmet 
e Peptídeos de Colágeno hidrolisado, que agregam valor à fórmula e complementam a ação 
das proteínas.  Cada dose de Cacao Whey fornece 29% das necessidades diárias de proteína 
recomendadas para um adulto. Essas proteínas são obtidas através do CFM (Cross-flow 
microfiltration), um processo de extração limpo e purificado, que não utiliza produtos químicos para 
isolar a proteína de componentes indesejáveis como a caseína, gordura, carboidratos e lactose.

DEFENSE é um suplemento alimentar que auxilia no sistema imunológico. 
•Wellmune® (betaglucana de levedura 250mg);
•Cranberry 300mg;
•Lactoferrina 100mg;
•Vitamina C;
•Vitamina B-12;
•Colina e fibras;
•Sem açúcar;
•Sem corante;
•Sem glúten.

Açaí Whey Suplemento Proteico para Atletas - 420g  Essential

Suplemento Carbolift 100% Vegano - 900g  Essential

Cacao Whey Suplemento Proteico para Atletas - Cacau Essential

Defense, Mistura para Preparo de Alimento - 10 sachês  Humalin

PLENO + é um suplemento proteico completo para reabilitação muscular e tratamento sarcopenia. 
Para uso oral e enteral com L-Leucina (>3g/dose), 28 vitaminas, Minerais e Fibras.
•Potente adjuvante na recuperação da massa muscular e sarcopenia;
•Auxilia na Reabilitação nutricional pós clínica, hospitalar e pós-operatória;
•Versátil e fácil de usar por ser neutro podendo ser adicionado em preparações doces e salgadas;
•Sem açúcar, sem glúten e sem corantes;
•Dose sugerida: 52g (6 medidas fracionadas).

Nutrição Completa Hiperproteica 800g Pleno +  Humalin
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CarbPro 4:1 oferece uma combinação de 4 partes de carboidratos (high quality), com diferentes 
perfis de absorção (rápida, intermediária e lenta), para 1 parte de proteína, associada a um blend 
de vitaminas e minerais, proporção ideal para um importante reabastecimento de energia.
•D-ribose (bioenergy);
•Palatinose;
•Waxy maize;
•Whey protein isolado (Provon® 292);
•Peptídeos de colágeno (Peptan®);
•Vitaminas do complexo B.

Suplemento Carbopro 4:1 Recovery Neutro - 700gEssential

GLUTAFLORA é um produto a base de L-Glutamina. A Glutamina é um aminoácido presente em 
altas concentrações no corpo humano. É empregada como substrato ergogênico (combustível) 
para as células do sistema imune e o intestino (enterócitos).
•Conservar a integridade do intestino delgado;
•Melhorar a imunidade;
•Obstipação intestinal ou Diarreia;
•Utilizado em estados catabólicos extremo;
•Suplementação de atletas para recuperação do estresse físico causada por exercício.
•Características Nutricionais:

Módulo de L-Glutamina para Nutrição Enteral ou Oral Glutaflora 10gInvictus

Simbioflora é composto por uma exclusiva formulação que contribui para o equilíbrio da flora 
intestinal. Seu consumo deve estar associado a uma dieta equilibrada e hábitos de vida saudáveis.
•Consumir somente a quantidade indicada na embalagem;
•Gestantes, nutrizes e crianças devem consumir este produto sob orientação médica ou de 
nutricionista;
•Seu consumo deve estar acompanhado de ingestão de líquidos.

Suplemento Lactofos Simbioflora de 6gInvictus

Nutren Just Protein é um suplemento alimentar de proteína em pó para atendimento das 
necessidades proteicas.
•NUTREN JUST PROTEIN 52 Cal é isento de glúten;
•Sem Sabor;
•Não contém quantidade significativa de carboidratos, gorduras totais, gorduras saturadas, 
gorduras trans e fibra alimentar.
•Recomendada para o cuidado domiciliar;
•Pronto para o uso;
•Praticidade e menor risco de contaminação.

Nutren Just Protein 52 Cal 15g Suplemento AlimentarNestlé

O Suplemento Alimentar de Colágeno KOLATRIX 2ª GERAÇÃO é rico  em vitaminas A, C, E e 
minerais, e uma combinação perfeita para o atleta continuar treinando.
•100% vitamina A;
•300% vitamina C;
•100% vitamina E;
•150% Biotina;
•157% Zinco;
•100% Cobre;
•300% Selênio.

Suplemento Alimentar de Colágeno Kolatrix 2 Geração 250grPholias
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O Kolatrix Fiberfit possui como segundo ingrediente a Polidextrose, que é uma fibra solúvel que 
não sofre digestão no trato gastritestinal, tanto pela acidezz do estômago quanto pelas enzimas 
digestivas e, quando associada a uma maior ingestão hídrica, pode contribuir para o funcionamento 
do intestino.

Sabores:
•Abacaxi com Hortelã;
•Baunilha (Original);
•Sem Sabor (Neutro).

IQUID DHA ESSENTIAL é fonte de ômega-3 ultraconcentrado em DHA na versão líquida na forma 
de triglicerídeos (TG), obtido por processo patenteado de destilação molecular, que oferece alta 
concentração de EPA e DHA e padrões de pureza extremamente rígidos em relação aos metais 
pesados e demais contaminantes como PCBs, mercúrio e dioxinas. Perfeito para adultos, crianças 
e idosos que não consomem a quantidade suficiente de ômega-3 através da alimentação e 
possuem dificuldade em aderir à suplementação em cápsulas.
Na natureza, o ômega-3 proveniente do óleo de peixe apresenta-se na forma de triglicerídeos 
(TG). Portanto, quando trazemos o óleo de peixe padronizado nesta mesma forma, fica mais fácil 
para o nosso organismo reconhecer e absorver, proporcionando também mais conforto gástrico. 
30% Mais absorção

Colágeno Hidrolisado com Fibras Kolatrix Fiberfit 250g Pholias

Dha Líquido no Fishy Taste Liquid DHA Tg Essential

Mix Fiber Módulo de Fibras Alimentares para Nutrição Enteral e Oral - 30 Sachês  Dynamic Lab

O Mix Fiber contém polissacarídeos da soja que são compostos em sua grande maioria 
por fibras insolúveis, capazes de aumentar o tamanho e umidade do bolo fecal, aumentar 
a velocidade de trânsito intestinal e número de evacuações. Essas propriedades mantém a 
integridade estrutural das mucosas intestinais, diminuindo a incidência de várias doenças como 
o câncer de cólon e infecções

Suplemento hiperproteico com Prolina, enriquecido com Arginina e Vitaminas e Minerais, em pó. 
Sua composição auxilia na formação do colágeno, além de contribuir para a manutenção da pele 
e auxiliar na síntese de proteínas.
•Auxilia no funcionamento Muscular;
•Auxilia no funcionamento do Sistema Imune;
•Auxilia na Formação de Colágeno;
•Auxilia na Formação e Manutenção dos Ossos;
•Auxilia na Formação dos Ossos e Dentes;
•Auxilia no Metabolismo dos Aminoácidos sulfurados;
•Auxilia na Manutenção de pele de mucosas.

Suplemento Alimentar de Proteína Sored, Vitaminas e Minerais em Pó - Lata 500g e Sachê 25g Sprend

Chá Estimulante Natural Longevitea  Joy - Caixa com 30 Sachês Humalin

LongeviTea Joy é um chá estimulante natural com efeito diurético, termogênico e acelerador do 
metabolismo, proporciona bem-estar e disposição no dia a dia.
Chá misto de frutas, ervas e especiarias (hibisco, morango, chá verde, mirtilo e pimenta caiena); 
•Sabor Morango;
•Não contém Glúten;
•Não é necessário adição de açúcar;
•Recomendada para o cuidado domiciliar;
•Praticidade e menor risco de contaminação..
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LongeviTea Sense é um chá relaxante, digestivo e calmante natural com a combinação de frutas, 
ervas e especiarias.
•Prático por ser em sachê individual para ser adicionado em uma xícara com água quente;
•Conforto, aconchego e sabor para a boa digestão pós refeições ou para relaxar nossas noites;
•Use sem açúcar ou adoçante para apreciar e sentir os aromas do chá Sense.

Chá Relaxante Natural Longevitae Sense - Caixa com 10 sachês Humalin

O suplemento nutricional Cubitan é uma terapia nutricional oral desenhada especificamente 
para auxiliar na cicatrização de úlceras por pressão e outras situações que exijam estímulo da 
cicatrização. Hiperproteico, acrescido de arginina e com alto teor de micronutrientes relacionados 
à cicatrização (zinco, selênio, vitaminas C, A e E), além da presença do exclusivo mix de 
carotenoides. 

Cubitan Suplemento Nutricional de Chocolate ou Morango - 200mlNestlé

VITAO SÊNIOR são capsulas para o seu dia a dia, contém antioxidantes e vitaminas para os 
olhos, memória, pele e músculos, auxiliando na disposição diária. Desenvolvida para Adultos 50+, 
fórmula especial de Vitaminas e Minerais, como Vitamina A, Luteína e Zeaxantina para a saúde 
ocular e com Licopeno, potente antioxidante
•Sem Sabor;
•Estimula as defesas do organismo; 
•Protege as células contra os radicais livres; 
•Sem Glúten;
•Contém Lactose;
•Recomendada para o cuidado domiciliar.

Antioxidante Vitao Sênior - 60 cápsulasHumalin

LongeviTea Divino é um chá energizante natural com a combinação deliciosa de fruta, ervas e 
especiarias.
•Prático por ser em sachê individual para ser adicionado em uma xícara com água quente;
•Conforto, aconchego e sabor para estimular nossos dias;
•Use sem açúcar ou adoçante para apreciar melhor o sabor do chá Divino.

Chá Energizante Longevitea Divino - Caixa com 10 SachêsHumalin

O Peptamen Junior fornece uma dieta completa e balanceada em proteínas, gorduras e 
carboidratos, com distribuição energética equilibrada para crianças que apresentam dificuldade 
em se alimentar em decorrência de problemas na absorção de proteína intacta ou que sofrem 
desconfortos gastrointestinais. Possui eficácia comprovada na melhora do estado nutricional de 
crianças com função gastrointestinal gravemente comprometida.
Dietas com este perfil podem se enquadrar nas orientações dietoterápicas para algumas condições 
de saúde, desde desnutrição até situações mais críticas.

Peptamen em Pó Junior 1,0cal - 400gNestlé
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O Nutren Senior em pó possui uma fórmula composta por ingredientes chaves, como o Cálcio e a 
Vitamina D que auxiliam no fortalecimento ósseo, Proteína que contribui na manutenção muscular, 
Vitaminas e Minerais que fornecem energia e ativam o sistema imunológico e as fibras para 
melhora da digestão e saciedade.
Dietas com este perfil podem se enquadrar nas orientações dietoterápicas para algumas condições 
de saúde, desde desnutrição até situações mais críticas.

Sol Fiber fibras solúveis para regularização intestinal com efeito probiótico. Mix de fibras solúveis 
(Polidextrose, Fibra do Milho solúvel, Inulina e Goma guar), não contém açúcar nem glúten.
•Regularizador do trânsito intestinal;
•Melhor tolerância gástrica;
•Menor flatulência;
•Adjuvante alimentar na Diabete, doenças cardiovasculares e gastrointestinais;
•Sabor Neutro;
•Não contém açucares;
•Não contém Glúten;
•Recomendada para o cuidado domiciliar.

Nutren Senior em Pó - 740g Nestlé

Sol Fiber para Regularização Intestinal - 10 Sachês Humalin

Xylitol Açúcar com Metade de Calorias - Natural Essential

ylitol Essential é NON-GMO e 100% natural, como todo adoçante deve ser. Adoça na mesma 
proporção do açúcar, com metade das calorias. Xylitol tem baixo índice glicêmico, pode ser 
utilizado como substituto do açúcar ou dos adoçantes artificiais para adoçar bebidas e no 
preparo de doces.
Xylitol é muito mais gostoso, natural, e não deixa sabor residual.
Xylitol pode ser utilizado por diabéticos, crianças e pacientes com autismo (sensíveis ao açúcar 
e adoçantes artificiais), pode ser também usado no controle de peso, pois tem baixa caloria e 
baixo índice glicêmico (IG).

Um toque especial de canela e cacau deixa evidente a cremosidade e doçura do Cappuccino 
Whey. Uma combinação de whey protein hidrolisado e isolado, com peptídeos de colágeno e 
aroma extrato natural de café. Uma ótima opção para inspirar suas atividades e seus sentidos.
•Whey Protein Hidrolisado e Isolado (Thermax 690® e Provon 292®);
•22g de proteína por porção;
•Peptídeos de colágeno - Peptan®;
•BCAA naturalmente em sua composição;
•Aroma extrato natural de café.

Whey Protein Cappuccino Whey - 448g Essential

Creatina Monohidratada Crealift - 300g Essentia

Crealift é produzido sob a mais alta tecnologia em um processo rígido de controle de qualidade 
durante todo o processo produtivo para garantir um produto comprovadamente eficaz.
A creatina é um composto inicialmente produzido a partir de 3 aminoácidos (L-glicina, 
L-arginina e L-metionina) e armazenada predominantemente nos músculos esqueléticos (cerca 
de 95%). Durante o exercício, a quantidade de creatina armazenada no músculo pode ser fator 
determinante para o desempenho físico.
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O Nutren Senior em pó possui uma fórmula composta por ingredientes chaves, como o Cálcio e a 
Vitamina D que auxiliam no fortalecimento ósseo, Proteína que contribui na manutenção muscular, 
Vitaminas e Minerais que fornecem energia e ativam o sistema imunológico e as fibras para 
melhora da digestão e saciedade.
Dietas com este perfil podem se enquadrar nas orientações dietoterápicas para algumas condições 
de saúde, desde desnutrição até situações mais críticas.
•Sem Sabor;
•Chocolate;
•Baunilha;
•Café com Leite.

Nutren Senior em Pó - 370g Nestlé

O Novasource GI CONTROL 1.5 Cal Sem Sacarose Nestlé é composto por uma fórmula líquida e 
nutricionalmente completa, capaz de satisfazer as necessidades nutricionais de pacientes com uso 
de nutrição e suplementação por curtos ou longos períodos. Possui fórmula hipercalórica - 1.500 
Kcal a cada 1ML de dieta.
Essa dieta é indicada a pacientes com elevadas necessidades calóricas e proteicas ou com 
limitada tolerância a volume. Possui composição rica em fibras, o que possibilita a manutenção de 
um bom funcionamento intestinal durante seu uso. Além de fornecer nutrientes específicos para 
auxiliar na glicemia, o produto fornece as vitaminas e minerais recomendadas para consumo 
diário.

Novasouce Gi Control 1,5 Cal - 1L Nestlé

O Nutren Senior possui uma fórmula composta por ingredientes chaves, como o Cálcio e a 
Vitamina D que auxiliam no fortalecimento ósseo, Proteína que contribui na manutenção muscular, 
Vitaminas e Minerais que fornecem energia e ativam o sistema imunológico e as fibras para 
melhora da digestão e saciedade.
Dietas com este perfil podem se enquadrar nas orientações dietoterápicas para algumas condições 
de saúde, desde desnutrição até situações mais críticas.

Nutren Senior - 200mlNestlé

O Max Fiber contém polidextrose um carboidrato especial, cuja composição tem 90% de 
fibras, quando fermentadas no intestino proporciona benefícios através de sua ação prebiótica, 
promovendo uma série de benefícios ao organismo. 
•Diabéticos e dislipidêmicos;
•Imunossuprimidos, estáveis;
•Obstipação intestinal ou Diarreia;
•Desordens gastrintestinais;
•Pacientes em terapia nutricional enteral prolongada;
•Pacientes pediátricos, adultos e idosos.

Maxfiber - Polidextrose Inukina e Fruto Oligossacarídeos em Pó - 30 sachêsDynamic Lab

H.I. Whey é o puro whey protein – sem adoçantes ou aromas. Sua fórmula combina apenas 2 
ingredientes: whey protein hidrolisado e whey protein isolado. H.I. Whey é ZERO carboidrato e 
permite inúmeras possibilidades de uso. Pode deixar desde um suco ou um iogurte mais proteico, 
até ser adicionado no preparo de bolos ou receitas salgadas.
•22g proteína;
•5,1g BCAA;
•ZERO Carboidrato;
•Sem aromas e adoçantes.

Puro Whey Protein H.I. Whey - 375gEssential
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EGG DYN é um suplemento proteico à base de albumina, uma proteína extraída a partir da clara 
de ovo pasteurizada e desidratada. É uma excelente fonte de proteína de alto valor biológico, com 
rico perfil de aminoácidos. Além de reduzir o catabolismo, auxilia também no aumento da massa 
e força muscular.
•Sem glúten;
cSem açucares;
•Sabor agradável; 
•Praticidade e menor risco de contaminação.

Módulo de proteína láctea à base de caseina. Este produto é fabricado com matéria prima de 
altíssima qualidade; contém todos os aminoácidos essenciais; apresenta alto valor biológico 
(índice de qualidade protéica de 100%); tem alta digestibilidade e baixa osmolalidade, o que 
promove maior tolerância digestiva; não é adicionado de açúcar ou outros carboidratos, é livre de 
gorduras, glúten, corantes e adoçantes; sem sabor.

Egg Dyn - Suplemento Proteico para Atletas 500g  Dynamic Lab

Casein DCN - Protéina para Nutrição Enteral ou Oral (Base Caseinato de Cálcio) - 250g Dynamic Lab

Resource Protein - 240g  Nestlé

O RESOURCE PROTEIN é utilizado para adicionar uma dose concentrada de proteínas em 
dietas que precisam de uma maior quantidade desse nutriente devido a algum quadro clínico. 
Além disso, também é utilizado para auxiliar atletas no ganho de músculos.
Dietas com este perfil podem se enquadrar nas orientações dietoterápicas para algumas 
condições de saúde, desde desnutrição até situações mais críticas.

O Isosource Soya Fiber 1.2 Cal Sem Sacarose Nestlé é composto por uma fórmula líquida e 
nutricionalmente completa, capaz de satisfazer as necessidades nutricionais de pacientes com 
uso de nutrição e suplementação por curtos ou longos períodos. Possui fórmula hipercalórica - 
1.200 Kcal a cada 1 Litro de dieta.
Essa dieta é indicada a pacientes com elevadas necessidades calóricas e proteicas ou com 
limitada tolerância a volume. Possui composição rica em fibras, o que possibilita a manutenção de 
um bom funcionamento intestinal durante seu uso.
Dietas com este perfil podem se enquadrar nas orientações dietoterápicas para algumas condições 
de saúde, desde desnutrição até situações mais críticas.

Isosource Soya Fiber 1,2 Cal - 1L Nestlé

Sweetlift Cook Adoçante Natural - 300g  Essential

Sweetlift Cook é um blend especial de adoçantes de fonte natural (taumatina, estévia e maltitol, 
eritritol, xylitol), ideal para o uso culinário. No preparo de doces e caldas ele traz mais volume às 
receitas e possui o dobro do poder adoçante do açúcar, com poucas calorias. 1 colher de sopa 
possui apenas 15kcal e equivale ao poder adoçante de 2 colheres de açúcar.
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O ISO WHEY DYN é um suplemento hiperproteico composto de proteína isolada e hidrolisada do 
soro do leite. Este tipo de proteína é resultante da remoção dos componentes não-proteicos do soro 
do leite (carboidratos e lipídeos), através do processo de ultra e nano filtração, alcançando uma 
concentração mínima de 90% de proteínas.

Iso Whey Dyn - Suplemento Proteico para Atletas - 300g Dynamic Lab

O ômega-3 é amplamente estudado pela ciência. Seu consumo auxilia na manutenção de níveis 
saudáveis de triglicerídeos desde que associados a uma alimentação equilibrada e hábitos de 
vida saudáveis.  Mas, para que possa levar somente benefícios ao organismo, sua concentração 
e pureza são essenciais. O Super Ômega 3 TG Essential é obtido por processo patenteado 
de destilação molecular, que oferece alta concentração de EPA e DHA, e padrões de pureza 
extremamente rígidos em relação aos metais pesados e demais contaminantes como PCBs, 
mercúrio e dioxinas.Dietas com este perfil podem se enquadrar nas orientações dietoterápicas 
para algumas condições de saúde, desde desnutrição até situações mais críticas.

Óleo de Peixe Ultra Concentrado em Epa e Dha Super Ômega 3 TGEssential

Gamalift é um composto altamente concentrado em óleo de borragem, enriquecido com vitamina 
E, fonte de ômega-6 (GLA) e ômega-9 (ácido oleico). Um suplemento aparentemente simples, 
mas que pode fazer grande diferença no seu mês.

Óleo de Borragem Concentrado em Gla GamaliftEssential

Nutren 1.5 é utilizada para ajudar na recuperação do estado nutricional de idosos, adultos e 
crianças a partir dos 10 anos de idade que estão sofrendo com desnutrição ou perda de peso 
exacerbada devido a doenças e outros quadros clínicos. Além disso, também é um alimento 
utilizado na preparação do metabolismo de pacientes que irão passar por algum tipo de cirurgia.
Dietas com este perfil podem se enquadrar nas orientações dietoterápicas para algumas condições 
de saúde, desde desnutrição até situações mais críticas.
•Baunilha;
•Morango.

Nutren 1,5 cal - 200mlNestlé

Veggie Protein Neutro tem 22g de proteína, ZERO carboidrato, é 100% vegano e combina apenas 
2 ingredientes: proteína isolada da ervilha com a proteína da amêndoa com certificação orgânica 
internacional. Sem adoçantes, açúcar ou aromas, o que permite que Veggie Protein Neutro seja 
muito versátil e possa ser facilmente adicionado às receitas doces ou salgadas e sucos, sem 
alterar o sabor original.
•Neutro de 405g;
•Cacao de 455g;
•Banana com Canela de 462g/ 33g;
•Protein com 15 sachês de 30g.

Veggie Protein de Amêndoa e ProteínaEssential
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O Peptamen 1.5 é um alimento destinado para nutrição de pessoas com necessidades especiais, 
com condições específicas de dietas e/ou restrições alimentares. É hipercalórico, sendo que cada 
1ml fornece 1,5kcal.
Dietas com este perfil podem se enquadrar nas orientações dietoterápicas para algumas condições 
de saúde, desde desnutrição até situações mais críticas.

Os ácidos graxos poli-insaturados (PUFAs), essenciais ou não, compõem duas categorias de 
compostos conhecidos como Ômega 3 e 6, sendo o Ácido Alfa-Linolênico (ALA), o precursor 
da síntese da série Ômega 3, que é convertido ao Ácido Eicosapentanóico (EPA) e ao Ácido 
Docosahexaenóico (DHA). O equilíbrio entre Ômega 3 e 6 é essencial, já que as duas competem 
pelas mesmas vias metabólicas. A principal diferença entre esses ácidos graxos, em termos 
biológicos, diz respeito a sua atuação nos processos inflamatórios, sendo que, a série Ômega 6 
atua na cascata pró-inflamatória e a série Ômega 3 atua na cascata anti-inflamatória.

Peptamen 1.5 Cal - 250ml Nestlé

Omegapure com Ômega 3 - 450g  Biobalance

Maxvit Módulo de Vitaminas para Nutrição Enteral ou Oral - 30 Sachês Dynamic Lab

Módulo de vitaminas em pó que contribui para o restabelecimento do estado nutricional geral e 
proporciona maior eficácia das terapias clínicas aplicadas aos pacientes internados, pois fornece 
as vitaminas necessárias para as diversas reações metabólicas do organismo.
•Pacientes inapetentes;
•Pacientes imunossuprimidos;
•Pacientes desnutridos;
•Pacientes pediátricos a idosos.

Solufiber é um módulo de fibra solúvel à base de polidextrose. Composto por fibra solúvel, muito 
estável, funcional e bem tolerada, apresenta baixa digestibilidade capaz de produzir efeitos 
fisiológicos similares aos de fibras alimentares solúveis pela sua capacidade de atingir o cólon 
intacto, não sofrendo digestão no trato gastrintestinal superior, tanto pela acidez do estômago 
quanto pelas enzimas digestivas e agrega ação prebiótica, garantindo uma microbiota intestinal 
saudável e equilibrada, resultando em um desempenho normal das funções fisiológicas, tais como 
trofismo da mucosa intestinal, tolerância à glicose e absorção de vitaminas e minerais.

Solufiber Módulo de Fibra Solúvel para Nutrição Enteral ou Oral - 400g  Dynamic Lab

Fómula Infantil Novamil Ar - 400g Biolab

A Fórmula Infantil Novamil AR Biolab não substitui refeições, devendo ser usado apenas 
como complemento. Gestantes, nutrizes e crianças somente devem consumir este produto sob 
orientação médica. Consulte seu médico ou nutricionista antes de fazer o uso de suplementos.
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O Novasource GC 1.0 Cal Sem Sacarose Nestlé é composto por uma fórmula líquida e 
nutricionalmente completa, capaz de satisfazer as necessidades nutricionais de pacientes com uso 
de nutrição e suplementação por curtos ou longos períodos. Possui fórmula hipercalórica - 1.000 
Kcal a cada 1 Litro de dieta.
Essa dieta é indicada a pacientes com elevadas necessidades calóricas e proteicas ou com 
limitada tolerância a volume. Possui composição rica em fibras, o que possibilita a manutenção de 
um bom funcionamento intestinal durante seu uso.
Dietas com este perfil podem se enquadrar nas orientações dietoterápicas para algumas condições 
de saúde, desde desnutrição até situações mais críticas.

Novasource GC 1.0 Cal - 1L

 Dynamic Lab

L-arginina é essencial para formação de colágeno, auxiliando na recuperação dos tecidos lesados. 
Também atua fortemente na função imunológica do organismo, auxilia na reparação da mucosa 
intestinal, o que favorece ainda mais o sistema imunológico. Em casos de sarcopenia e caquexia, 
este aminoácido estimula a síntese proteica celular e a produção do hormônio de crescimento. 
Dietas com este perfil podem se enquadrar nas orientações dietoterápicas para algumas condições 
de saúde, desde desnutrição até situações mais críticas.

L-Arginina para Nutrição Enteral ou Oral 0 30 Sachês

 Isosource Soya 1.2 Cal sem Sacarose Nestlé é composto por uma fórmula líquida e nutricionalmente 
completa, capaz de satisfazer as necessidades nutricionais de pacientes com uso de nutrição e 
suplementação por curtos ou longos períodos. Possui fórmula hipercalórica - 1.200 Kcal a cada 
1 Litro de dieta.
Essa dieta é indicada a pacientes com elevadas necessidades calóricas e proteicas ou com 
limitada tolerância a volume. Possui composição rica em proteína de soja, o que contribui para a 
redução dos níveis de colesterol presentes na corrente sanguínea. Pode ser utilizada por pacientes 
em situação de pré ou pós-operatório, ajudando na preparação do organismo e contribuindo para 
uma melhor recuperação.

Isosource Soya 1.2 Cal - 1L

GLUTA DYN® é um módulo para uso enteral ou oral, formulado com L-glutamina, um aminoácido 
condicionalmente essencial encontrado no tecido muscular e plasma sanguíneo (representa 20% 
do total de aminoácidos livres no plasma). Suas principais funções estão ligadas à imunidade 
(fortalece as células do sistema imune e intestinais) e à síntese proteica (construção muscular).

Gluta DYN Módulo de L-Glutamina para Nutrição Enteral ou Oral

Nestlé

O Peptamen Junior fornece uma dieta completa e balanceada em proteínas, gorduras e 
carboidratos, com distribuição energética equilibrada para crianças que apresentam dificuldade 
em se alimentar em decorrência de problemas na absorção de proteína intacta ou que sofrem 
desconfortos gastrointestinais. Possui eficácia comprovada na melhora do estado nutricional de 
crianças com função gastrointestinal gravemente comprometida.

Peptamen Junior - 250g

Nestlé

 Dynamic Lab

Nestlé
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OmegaPURE® DHA é a opção ideal para quem busca suplementação saudável em ômega-3 
DHA e não deseja ingerir outras gorduras como colesterol, gorduras saturadas e monoinsaturadas.
Além da alta concentração de ômega-3 por cápsula, superior a 90%, OmegaPURE® DHA 
também conta com a tecnologia gastroresistente, que impede que a cápsula seja desintegrada no 
estômago, evitando assim refluxo, sabor e hálito de peixe após a ingestão. Desta forma, o ômega-3 
em sua forma pura, é liberado no intestino onde ocorre sua absorção.

O Peptamen proporciona uma dieta completa e balanceada em proteínas, gorduras e carboidratos, 
além de uma distribuição energética equilibrada, para pacientes que apresentam dificuldade 
de se alimentar em decorrência de problemas na absorção de proteína intacta associada a 
desconfortos gastrointestinais.
•Não contém Glúten;
•Indicado para uso enteral (por sonda de alimentação) ou oral (como suplemento alimentar);
•Disponível no sabor de Baunilha;
•Recomendada para o cuidado domiciliar;
•Pronto para o uso.

Omega Pure DHA 900 - 450g Biobalance

Peptamen em Pó - 400g Nestlé

Peptídeos de Colágeno Hidrolisado Collagen Skin - 300g Essential

O RESOURCE THICKEN UP CLEAR é um espessante geralmente utilizado na alimentação de 
pacientes suscetíveis à broncoaspiração. A sua adição aumenta a viscosidade de alimentos 
líquidos e, com isso, evita que sejam acidentalmente aspirados durante a deglutição.
•Sem glúten;
•Sem sabor;
•Recomendada para o cuidado domiciliar;
•Praticidade e menor risco de contaminação.

Dieta Resource Thicken Up Clear - 125g lata / 24 Sachês Nestlé

Iso Whey DCN - Módulo de Proteína para Nutrição Enteral ou Oral - 300g Dynamic Lab

O ISO WHEY DCN é Módulo de proteína isolada do soro do leite pura. Este produto é fabricado 
com matéria prima de altíssima qualidade, contém todos os aminoácidos essenciais e apresenta 
alto valor biológico (92% de proteína, índice de qualidade proteica de 100%).
•Zero teor de Gordura;
•Sem Glúten;
•Sem Açucares;
•Sem Sabor.

O ISO WHEY DCN é Módulo de proteína isolada do soro do leite pura. Este produto é fabricado 
com matéria prima de altíssima qualidade, contém todos os aminoácidos essenciais e apresenta 
alto valor biológico (92% de proteína, índice de qualidade proteica de 100%).
•Zero teor de Gordura;
•Sem Glúten;
•Sem Açucares;
•Sem Sabor.
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Condense Módulo de Carboidrato - 300g

Fibra Alimentar Resource Fiber Mais - Lata260g / 10 Sachê 5g

 Dynamic Lab

Nestlé

Fórmula Infantil Novamil Rice - 400gBiolab

Zymelift Completo de 16 Enzimas Digestivas Essential

Nutren 1.0 Cal - 400gNestlé

O CONDENSE é um módulo de carboidrato à base de amido de milho modificado. Este produto tem 
como principal finalidade espessar preparações líquidas para facilitar seu consumo por pacientes 
com problemas de deglutição, idosos ou pacientes com dificuldades em engolir, evitando assim o 
risco de aspiração e de sufocamento.
•Disfagia associada ao estresse, à ansiedade, depressão ou doença neurológicas;
•Doenças neuromusculares;
•Parkinson;
•Injúrias na cabeça ou alguma obstrução física na faringe.

O RESOURCE FIBER MAIS é um mix de fibras alimentares que auxiliam o funcionamento do 
intestino, seu consumo deve estar associado a uma alimentação equilibrada e hábitos de vida 
saudáveis. Não altera o sabor e a textura dos alimentos, podendo ser adicionado a qualquer tipo 
de alimento ou bebida (quente ou frio). Pode ser consumido diariamente por adultos e crianças 
que desejam ou sentem necessidade de aumentar a ingestão de fibras.
•Não contém Glúten;
•Sem Sabor;
•Sem açucares;
•Recomendada para o cuidado domiciliar;
•Praticidade e menor risco de contaminação.

Fórmula Infantil Novamil Rice Biolab não substitui refeições, devendo ser usado apenas como 
complemento. Gestantes, nutrizes e crianças somente devem consumir este produto sob orientação 
médica. Consulte seu médico ou nutricionista antes de fazer o uso de suplementos.
•O consumo deve ser imediato após o preparo;
•Não utilize após ultrapassado o prazo de validade indicado no fundo da lata;
•Após abertura da lata, utilize o produto no prazo de 3 semanas;
•Após cada utilização feche a lata com a tampa de plástico;
•Conserve a lata num local fresco e seco, ao abrigo da luz e de possíveis fontes de contaminação;
•O produto só deve ser preparado no momento em que vai alimentar o seu bebé, nunca com 
muita antecedência, devendo ser consumido, no máximo, até 1 hora após a sua preparação.

Quando nos alimentamos, as enzimas digestivas atuam de forma específica para que o 
aproveitamento dos nutrientes contidos nos alimentos aconteça. Zymelift é uma rica combinação 
de 16 tipos de enzimas digestivas diferentes que pode otimizar a digestão e absorção. 

As enzimas de Zymelift são de fontes veganas, abrangem o maior número de macronutrientes 
e são provenientes da Enzymology Research Center, Inc. – Centro de pesquisa líder mundial no 
segmento.

O Nutren 1.0 é uma fórmula alimentar criada especialmente para atender às necessidades 
nutricionais de um indivíduo, proporcionando a manutenção ou recuperação de seu estado 
nutricional. Além disso, também é utilizado no fortalecimento do metabolismo de pacientes que 
irão passar por algum processo cirúrgico, visto que a sua fórmula é capaz de oferecer a nutrição 
ideal, na medida certa, de acordo com a diluição utilizada.
Dietas com este perfil podem se enquadrar nas orientações dietoterápicas para algumas condições 
de saúde, desde desnutrição até situações mais críticas.
•Baunilha.
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Isosource 1.5 Cal - 1L Nestlé

Novasource Senior 1,2 Cal - 1L Nestlé

Chocolate com Whey Protein Chocolift Be - Caixa com 8 Barras Essential

Nutren 2,0 Cal - 200ml Nestlé

Novasource HI Protein SF 1,5 Cal - 1L Nestlé

O Isosource 1.5 Cal Sem Sacarose Nestlé é composto por uma fórmula líquida e nutricionalmente 
completa, capaz de satisfazer as necessidades nutricionais de pacientes com uso de nutrição e 
suplementação por curtos ou longos períodos. Possui fórmula hipercalórica - 1.500 Kcal a cada 
1 Litro de dieta.
Essa dieta é indicada a pacientes com elevadas necessidades calóricas e proteicas ou com 
limitada tolerância a volume. Possui composição rica em fibras, o que possibilita a manutenção de 
um bom funcionamento intestinal durante seu uso (8g/Litro).

O Novasource SENIOR 1.2 Cal Sem Sacarose Nestlé é composto por uma fórmula líquida e 
nutricionalmente completa, capaz de satisfazer as necessidades nutricionais de pacientes com 
uso de nutrição e suplementação por curtos ou longos períodos. Possui fórmula hipercalórica - 
1.200 Kcal a cada ML de dieta.
Essa dieta é indicada a pacientes com elevadas necessidades calóricas e proteicas ou com limitada 
tolerância a volume. Possui composição rica em proteína contribuindo para o fortalecimento do 
quadro nutricional do paciente, sem que ele precise ingerir grandes volumes de líquido
Dietas com este perfil podem se enquadrar nas orientações dietoterápicas para algumas condições 
de saúde, desde desnutrição até situações mais críticas.
•Baunilha.

Chocolift BE UNIQUE é exemplo de sabor e equilíbrio. Ideal para quem não resiste a um delicioso 
chocolate, mas quer manter o foco na dieta. Seus ingredientes combinam o puro cacau gourmet, 
Whey Protein Isolado, óleo de coco, fibras pré-bióticas e adoçantes 100% naturais de baixo índice 
glicêmico.
•Cacau 100% puro Barry Callebaut;
•Whey Protein Isolado (Provon® 292);
•Óleo de coco;
•Fibras prebióticas;
•Adoçantes de fontes naturais NON-GMO – Maltitol, eritritol e estévia.

O NUTREN 2.0 Cal Sem Sacarose Nestlé é composto por uma fórmula líquida e nutricionalmente 
completa, capaz de satisfazer as necessidades nutricionais de pacientes com uso de nutrição e 
suplementação por curtos ou longos períodos. Possui fórmula hipercalórica - 1.200 Kcal a cada 
ML de dieta.
Essa dieta é indicada a pacientes com elevadas necessidades calóricas e proteicas ou com limitada 
tolerância a volume. Possui composição rica em proteína contribuindo para o fortalecimento do 
quadro nutricional do paciente, sem que ele precise ingerir grandes volumes de líquido.
•Vitamina de Frutas.

O Novasource HI PROTEIN SF 1.5 Cal Sem Sacarose Nestlé é composto por uma fórmula líquida 
e nutricionalmente completa, capaz de satisfazer as necessidades nutricionais de pacientes com 
uso de nutrição e suplementação por curtos ou longos períodos. Possui fórmula hipercalórica - 
1.500 Kcal a cada 1ML de dieta.
Essa dieta é indicada a pacientes com elevadas necessidades calóricas e proteicas ou com 
limitada tolerância a volume. Possui composição rica em fibras, o que possibilita a manutenção de 
um bom funcionamento intestinal durante seu uso
•Baunilha.
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Novasource GC 1,0 Cal - 200mlNestlé

Novasource Proline 1,4 Cal - 200mlNestlé

Novasource Ren 2,0 Cal - 200mlNestlé

Ômega 3 + Astaxantina Krill Oil - 30gEssential

Módulo de Carnoidrato Carbodex - 500g Dynamic Lab

O Novasource GC 1.0 Cal Sem Sacarose Nestlé é composto por uma fórmula líquida e 
nutricionalmente completa, capaz de satisfazer as necessidades nutricionais de pacientes com uso 
de nutrição e suplementação por curtos ou longos períodos. Possui fórmula hipercalórica - 1.000 
Kcal a cada 200ML de dieta.
Essa dieta é indicada a pacientes com elevadas necessidades calóricas e proteicas ou com 
limitada tolerância a volume.
•Baunilha;
•Morango.

O Novasource PROLINE 1.4 Cal Sem Sacarose Nestlé possui em sua fórmula o aminoácido prolina, 
sendo um dos componentes primários da proteína colágeno, que liga e da sustentação a todos 
os nossos tecidos, melhorando a textura da pele e auxiliando na cicatrização de feridas, úlceras 
e queimaduras, e também a arginina, que possui papel fundamental no processo de cicatrização, 
por ser um coadjuvante na síntese proteica e proliferação celular.
•Novasource PROLINE 1.4 Cal é isento de lactose, glúten e sacarose;
•Indicado para uso enteral (por sonda de alimentação) ou oral (como suplemento alimentar);
•Disponível no sabor de Baunilha.

O Novasource REN 2.0 Cal Sem Sacarose Nestlé é composto por uma fórmula líquida e 
nutricionalmente completa, capaz de satisfazer as necessidades nutricionais de pacientes com uso 
de nutrição e suplementação por curtos ou longos períodos. Possui fórmula hipercalórica - 2.000 
Kcal a cada 200ML de dieta.
•Baunilha

Krill Oil Essential é uma fonte de ômega-3 extraída do Krill, crustáceo encontrado nas águas 
frias do oceano Antártico, rico em EPA e DHA, em conjunto com fosfolipídios e o antioxidante 
natural astaxantina. A matéria-prima da Superba™ Boost foi desenvolvida usando uma nova 
tecnologia exclusiva da Aker BioMarine chamada Flexitech™, tecnologia patenteada que 
utiliza exclusivamente métodos de fracionamento eficientes a baixas temperaturas, remove sais 
indesejados e outros constituintes polares, concentrando apenas os componentes benéficos.

O CARBODEX é um módulo de carboidrato à base de maltodextrina. Este produto é derivado 
do amido de milho e tem como principal finalidade aumentar o aporte calórico da dieta. Usado 
principalmente por pacientes desnutridos, críticos em catabolismo e com necessidades calóricas 
elevadas.
Dietas com este perfil podem se enquadrar nas orientações dietoterápicas para algumas condições 
de saúde, desde desnutrição até situações mais críticas.
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Resource Fiber Mais Flora 5g - 6 Unidades Nestlé

Sal sem Sódio da Hamalin - 50g Humalin

Resource Glutamina (100% L-Glutamina) - Sachê 20 Nestlé

Polimin - Módulo de Minerais para Nutrição  30 Sachês Dynamic Lab

Simbioflora 15 Envelopes com 6g Invictus

O RESOURCE FIBER MAIS é um produto com ação integrada entre probiótico e prebiótico. Possui 
um mix de fibras solúveis com lactobacilos que contribui para o equilíbrio da flora intestinal.
•Não contém Glúten;
•Sem Sabor;
•Recomendada para o cuidado domiciliar;
•Pronto para o uso;
•Praticidade e menor risco de contaminação.

SAL SEM SÓDIO é a base de cloreto de Potássio para uso sobre a alimentação sem sal.
•Indicado nas dietas para hipertensão;
•Contraindicado na insuficiência cardíaca grave, doenças renais, insuficiência adrenal e 
hipercalemias.
•Não contém Glúten;
•Recomendada para o cuidado domiciliar.

O RESOURCE GLUTAMINA é indicado para pacientes com câncer, além de outras doenças que 
condicionem a perda de peso. Pacientes que apresentam deficiência na ingestão de proteína 
também tem indicação para utilizar.
A glutamina é um aminoácido condicionalmente essencial que em situações clínicas especiais, 
auxilia na manutenção da integridade das células intestinais, favorece a síntese proteica e modula 
a resposta imunológica.

Polimin é um módulo de minerais em pó que contribui para restabelecimento do estado nutricional 
geral e proporciona maior eficácia das terapias clínicas aplicadas aos pacientes internados, pois 
fornece os minerais necessários às diversas reações metabólicas do organismo.
•Sem glúten;
•Sem sabor; 
•Praticidade e menor risco de contaminação.

Simbioflora é indicado para a recuperação da Flora Intestinal. Não contém Glúten, Lactose e 
açúcar. Possui efeito benigno que restabelece e reequilibra a flora intestinal, auxiliando em casos 
de prisão de ventre e diarreia.
É composto por uma exclusiva formulação simbiótica de frutooligosacarídeo (prebiótico), 
lactobacilos e bifidobactérias (probióticos) que contribui para o equilíbrio da flora intestinal. Esse 
composto melhora a integridade da parede intestinal e assimila alguns nutrientes importantes para 
o organismo, como o cálcio e o ferro.
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