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 A Sollo Nutrition® surgiu de uma família de farmacêuticos com mais 
de 30 anos de experiência em farmácia de manipulação no interior de São 
Paulo, que sempre desenvolveram o trabalho com excelência aos seus clientes. 
Na busca de proporcionar o bem-estar como fator primordial para tornar 
famílias mais felizes e saudáveis, alcançando um número maior de pessoas que 
poderiam usufruir dos benefícios dos suplementos alimentares naturais. Foi 
fundada a Sollo Nutrition ®.  
 
 Como resultado de vários anos de experiência no atendimento e nos 
resultados dos suplementos, foram escolhidas as melhores fórmulas para 
entrarem no portfólio de produtos da empresa. E claro, as pesquisas não 
param, continuam dia após dia, de forma a trazer de mais novo e moderno 
para a sua saúde. 
 A Sollo Nutrition® tem uma abordagem inovadora e traz avanços 
tecnológicos de ponta baseados em sua exposição no país inteiro. A paixão 
pelo natural se reflete no símbolo da marca Sollo Nutrition e o símbolo dos 
elementos da natureza (água, ar, terra e fogo).  
 
 

 
 
 

 



Suplementos  
100% Naturais  



A principal razão para a imensa popularidade deste produto é a eficácia de um composto ativo 

chamado curcumina, que possui alta qualidade anti-inflamatória, antisséptica e antioxidante.  

Outros benefícios da cúrcuma : 

Articulação, parte inferior das costas, joelho e alívio da dor 

Estimula o humor, a função cerebral e a memória 

Suporta desintoxicação, digestão, função do fígado e reduz a inflamação no cólon 

Sistema de limpeza, redução do colesterol e melhora a saúde cardiovascular 

Fortalece o sistema imunológico, nervoso, reduz o estresse 

A Pimenta Preta aumenta a absorção da Cúrcuma pela organismo, a absorção pode melhorar até 

2000%. 

Ingredientes : Cúrcuma pó 545mg e Pimenta Preta (Piperina) 5mg por cápsula 

NÃO CONTÉM GLÚTEN 

CONTRA INDICAÇÕES: Grávidas devido ao efeito estimulante uterino, hipersensibilidade à 

substância, não é recomendado altas concentrações em casos de cálculos biliares, ducto biliar 

obstruído e icterícia obstrutiva, e mulheres no período de lactação. Pacientes com gastrite ou úlcera 

gastroduodenal, pancreatite, hemorroidas e hipertensão arterial, não devem fazer uso sem 

orientação médica, pois pode causar irritação no sistema digestivo e irritar e piorar quadros 

inflamatórios se consumida em excesso por esses pacientes.  

REAÇÕES ADVERSAS : Raros, porém foram relatados delírios, sonolência e problemas estomacais. 

INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS : Anticoagulantes, ácido acetilsalicílico, AINEs, agentes 

antiplaquetários, antihiperlipidêmicos.  

Isento de Registro no MS / ANVISA de Acordo com RDC N°27 DE AGOSTO 2010. 

 Composição da cápsula : gelatina e dióxido de titânio. 

 
 

Cúrcuma e  

Pimenta Preta - Piperina  

60 Cápsulas | 550mg 
 

1 cápsula ao dia 



ALÍVIO DE DORES : O composto Canela 

de Velho, Sucupira e Citrato de 

Magnésio proporciona muitos 

benefícios, especialmente no alívio de 

dores e relaxamento dos músculos 

doloridos. A Canela de Velho e a 

Sucupira possuem efeito anti-

inflamatório e analgésico. 

RELAXAMENTO DA MUSCULATURA : O 

Citrato de Magnésio permite o 

relaxamento da musculatura 

esquelética, permitindo menor 

contração dos músculos e dessa forma 

alívio das dores. 

NÃO CONTÉM GLÚTEN 

A associação das substâncias 

proporcionam alívio nos sintomas de 

artrite, artrose, fibromialgia, dores e 

inflamações das articulações, dores na 

coluna, reumatismo e tendinite. 

INGREDIENTES : Canela de Velho em pó 

187,5mg; Sucupira em pó 187,5mg; 

Citrato de Magnésio 125mg por 

cápsula.                                                   

 

COMPOSIÇÃO DA CÁPSULA : Cápsula 

de Gelatina, Umectante e Glicerina 

Isento de Registro no MS / ANVISA de 

Acordo com RDC N°27 DE AGOSTO 

2010. 

Canela de Velho, Sucupira 

e Citrato de Magnésio  

60 Cápsulas | 500mg 

Até 3 cápsulas ao dia 



Alívio das Dores : A Canela de Velho destaca-se por sua ação anti-inflamatória, e 

nas dores articulares (artrose e artrite). É indicado para tratamento alternativo para 

artrose, artrite fibromialgia, dores e inflamação das articulações, dores na coluna 

bursite, reumatismo tendinite. 

Ingredientes : Canela de Velho em Pó , 100% Pura . 

Composição da Cápsula : Cápsula de Gelatina, Umectante e Glicerina . 

NÃO CONTÉM GLÚTEN 

Isento de Registro no MS / ANVISA de Acordo com RDC N°27 DE AGOSTO 2010. 

 

 

Canela de Velho  

60 Cápsulas | 500mg 

Até 3 cápsulas ao dia 



Este suplemento de ervas pode ser benéfico para 

o desempenho atlético. Podendo mostrar suas 

propriedades para a saúde masculina atuando 

como um impulsionador da libido e da 

testosterona. 

IMPULSIONE A FUNÇÃO SEXUAL : O suplemento 

pode ser útil na promoção da função sexual e no 

apoio da libido masculina. Podendo aumentar os 

níveis de testosterona, melhorando assim as 

funções sexuais. Além de poder proporcionar 

uma melhora do desejo sexual e do desempenho 

sexual. 

AUMENTE A FORÇA MUSCULAR : ajuda a 

aumentar a força e a massa muscular magra. 

Relaxando os músculos e aumentando a massa 

muscular. Ao suportar os níveis de testosterona, 

este suplemento natural também pode facilitar o 

desenvolvimento muscular, promover a perda de 

peso e aumentar os níveis de energia. 

INGREDIENTES : Maca em pó 125mg; Tribullus 

Extrato Seco 125mg por cápsula. Composição da 

cápsula: gelatina e dióxido de titânio. 

NÃO CONTÉM GLÚTEN 

CONTRA INDICAÇÕES : Existe a possibilidade do 

Tribulus terrestris potencializar os efeitos de 

medicações esteroidais. Devido aos supostos 

efeitos hormonais do Tribulus, mulheres grávidas 

e lactantes não devem fazer uso deste 

fitoterápico. 

REAÇÕES ADVERSAS : Informações não 

encontradas nas literaturas consultadas 

INTERAÇÕESMEDICAMENTOSAS:                       A

gentes esteroidais, Estrógenos, Contraceptivos 

orais, Terapia de reposição hormonal e 

Androgênios. 

Isento de Registro no MS / ANVISA de Acordo 

com RDC N°27 DE AGOSTO 2010. 

Tribullus com Maca Peruana        

120 Cápsulas | 750mg 

BOOSTER DE TESTOSTERONA PARA AMBOS OS 

SEXOS : o suplemento é popular entre atletas 

masculinos e femininos, devido à sua capacidade 

de construir músculos, aumentando a produção 

de testosterona. Nosso suplemento de ervas 

pode apoiar a composição corporal e promover 

o desempenho do exercício. Além de aumentar a 

função sexual e satisfação. 

3 cápsulas ao dia 

    46 % SAPONINAS 



Estudos comprovam que quando administrado em homens saudáveis de 28 a 45 anos em 

3 doses de 250mg ao dia ocorre um aumento de 41% dos níveis de testosterona no 

decorrer de 5 dias. 

Reduz os níveis de colesterol e melhora o humor. Em mulheres, reduz os sintomas da 

menopausa. 

Possui significante atividade diurética e inibe a formação de pedras nos rins, bem como 

atua em casos de espermatorréia, fosfatúria, doenças gênito-urinárias como disúria 

gonorreia, cistite crônica, desordens urinárias, incontinência urinária, gota e também em 

desordens uterinas após o parto. 

Útil em diabetes, infecções respiratórias do trato inferior e superior e problemas 

cardíacos. 
Também mostrou reduzir a pressão alta, como também sódio e mostrou um efeito 

analgésico. 

Estudos in vitro realizados em animais de laboratório demonstraram que a planta inteira   

( incluindo as sementes ) aumenta a força de contração do coração. 

Indicações  

Redução dos níveis de colesterol .             

Melhora do humor .                                

Aumento da massa muscular em atletas .     

Estimulação do sistema imunológico .           

Redução dos sintomas da menopausa .     

Estímulo da ovulação . 

Tribullus Terrestris                

120 Cápsulas                                       

Todas as desordens do trato gênito                  

urinário .                                                

3 cápsulas ao dia 

    46 % SAPONINAS 



Maca Peruana                                                                           

120 Cápsulas                   

INGREDIENTES  

Maca em pó 270mg por cápsula. 

Composição da cápsula: gelatina e 

dióxido de titânio. 

CONTRA INDICAÇÕES    

Informações não encontradas nas 

literaturas consultadas . 

REAÇÕES ADVERSAS : Informações não 

encontradas nas literaturas consultadas . 

INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS   

Informações não encontradas nas 

literaturas consultadas . 

MACA PARA ENERGIA E RESISTÊNCIA : A Maca é essencial para manter a energia e a resistência 

saudáveis. Esta raiz de Maca tem uma influência benéfica nos níveis de resistência e energia. Nossa 

Maca pode ser benéfico para melhorar a resistência, os níveis de energia e o aumento da resistência 

durante qualquer atividade física. 

MACA PARA MELHORAR A FERTILIDADE : A fertilidade masculina é o uso mais longo e mais comum da 

Maca. Este suplemento à base de da raiz da Maca será útil para aumentar fertilidade em homens. 

Nosso suplemento à raiz de Maca aumentará a fertilidade masculina, além de melhorar o desejo sexual. 

MACA PARA LIBIDO : Entre as principais razões que os homens escolhem o suplemento de Maca é 

restaurar a libido. A Maca trabalha em vários níveis para apoiar um desejo sexual saudável. Seu alto 

teor de nutrientes pode suportar todo o corpo. Maca trabalha para aumentar os níveis de testosterona, 

aumentando assim a energia, resistência e vitalidade seus componentes naturais estão associados ao 

apoio da libido saudável. 

MACA PARA APOIAR O SISTEMA IMUNOLÓGICO : Adicionando Maca em uma dieta diária pode 

aumentar a força do seu sistema imunológico. Um dos aspectos mais significativos da Maca é seu alto 

nível de proteína, que é uma parte essencial de uma dieta balanceada. Pode impulsionar o sistema 

imunológico e aumentar os níveis de energia. Ao melhorar o sistema imunológico, também é há 

melhora da saúde geral. 

NÃO CONTÉM GLÚTEN 

Isento de Registro no MS / ANVISA de Acordo com RDC N°27 DE AGOSTO 2010 

  

3 cápsulas ao dia 



Benefícios 

Gera Saúde e Bem Estar 

Melhora a Satisfação em     

Relacionamentos 

Cada Cápsula Contém  

110mg de Marapuama Pó  

110mg de Catuaba Pó  

110mg de Ginseng Pó  

Este suplemento mostra suas 

propriedades para a saúde humana  

atuando como um impulsionador na 

saúde e bem estar do homem e da 

mulher. Com o passar da idade, o 

corpo humano produz menor 

vitalidade e energia, este produto 

possui a capacidade natural de 

melhorar e reestabelecer esses níveis  

portanto , seu corpo se sentirá mais 

saudável e consciente , e retornará a 

um senso de normalidade da 

juventude. 

Potentius    
(Catuaba , Marapuama  e 

Ginseng)                                                                    

60 Cápsulas  330mg 

3 cápsulas ao dia 



VANTAGENS 

Óleo encapsulado 

0% de Gorduras Trans 

Teor de EPA  18% 

Teor de DHA  12%; 

Alto teor de Ômega 3 

NÃO CONTÉM GLÚTEN. 

ALÉRGICOS: CONTÉM PEIXE 

Ômega 3                                            

120 Cápsulas                                            

1000mg 

BENEFÍCIOS DO ÓLEO DE PEIXE : O EPA e o DHA do óleo de peixe promovem a saúde 

cardiovascular, apoiando o metabolismo saudável de triglicérides e lipídios, mantendo o fluxo 

sanguíneo saudável e apoiando a função plaquetária saudável. 

FUNÇÃO COGNITIVA : Além disso, os ácidos graxos ômega-3 são componentes importantes das 

membranas celulares neuronais e são essenciais para a função cognitiva. 

Os ácidos graxos ômega 3 mais pesquisados e que possuem maiores benefícios à saúde são o EPA 

(ácido eicosapentaenóico) e o DHA (ácido docosahexaenóico) presentes principalmente nos óleos 

de peixes. Os óleos de peixe são as principais fontes dos ácidos graxos eicosapentaenoico , (EPA) e 

docoxahexaenóico (DHA), aos quais são atribuídos efeitos benéficos no controle da lipidemia e 

conter reações inflamatórias. 

INGREDIENTES: Óleo de peixe (Ômega 3). Composição da cápsula: gelatina, água purificada e 

umectante glicerina. 

O consumo de ácidos graxos Ômega 3 auxilia na manutenção de níveis saudáveis de Triglicerídeos , 

desde que associado a uma alimentação equilibrada e hábitos de vida saudáveis . 

Pessoas que apresentem doenças ou alterações fisiológicas , mulheres grávidas ou amamentando 

deverão consultar o médico antes de usar o produto . 

Pessoas alérgicas a peixes e crustáceos devem evitar o consuma deste produto . 

3 cápsulas ao dia  



ALTO TEOR DE ÔMEGA 6 

Óleo de Cartámo com Vitamina E                            

120 Cápsulas 1000mg 

CLA (Óleo de Cártamo) : O ácido linoléico conjugado pertence à dos ácidos graxo da família ômega 

6, que desempenham funções vitais e podem ser benéficos para a saúde. A forma conjugada do 

ácido linoléico, também conhecida como CLA. 

SAÚDE CARDIOVASCULAR : Verificou-se que o CLA pode ser benéfico para melhorar os perfis 

lipídicos reduzindo os níveis de colesterol total, triglicéride e colesterol LDL e pode ser útil para 

melhorar os níveis de colesterol HDL. 

SISTEMA IMUNOLÓGICO : Aumentar a ingestão de CLA pode ser benéfico para reduzir o risco de 

ter constipações e gripes. É útil para melhorar a função imunológica, aumentando as funções de 

proteção, que são responsáveis pela supressão do sistema imunológico. 

GERENCIAMENTO DE PESO SAUDÁVEL : Um dos benefícios de saúde mais importantes do CLA 

hoje é sua capacidade de aumentar a taxa de lipólise - a quebra de gordura. Isso ajuda a alcançar 

uma massa corporal mais enxuta, além de um perfil de peso mais saudável. 

INGREDIENTES : Óleo de cártamo e acetato de tocoferol. Composição da cápsula: gelatina, água 

purificada e umectante glicerina. 

NÃO CONTÉM GLÚTEN. 

EFEITOS ADVERSOS : O consumo em quantidades excessivas, acima de 0,5g/dia, pode provocar 

efeitos indesejáveis como aumento da resistência a insulina, aumento da glicose e da insulina em 

jejum, elevação da peroxidação lipídica, redução de HDL-colesterol em indivíduos com síndrome 

metabólica. 

CONTRAINDICAÇÕES : É contraindicado para gestantes, lactantes, diabéticos e crianças. 

4 cápsulas ao dia 



Óleo de Linhaça                       

120 Cápsulas | 1000mg 

  

RICA FONTE DE ÔMEGA 3S : O suplemento de óleo de linhaça é rico em ômega-3-6-9, ácidos 

graxos essenciais para a saúde. Possui alta concentração de ácido alfa-linoleico (ALA), um ácido 

graxo ômega-3 à base de plantas que neutraliza a inflamação e fornece benefícios 

cardiovasculares similares aos ômega-3 encontrados no óleo de peixe. 

SAÚDE DO CORAÇÃO : A maioria das pessoas não ingere ômega 3 em suas dietas. O nosso óleo 

de linhaça 1000mg permite obter todos os benefícios para a saúde do coração através do 

ômega 3 na forma de ácido alfa-linoleico (ALA) . 

AUMENTA O METABOLISMO E PERDA DE PESO : O ácido alfa-linoleico (ALA) em nossas cápsulas 

de 1000mg de óleo de linhaça ajuda a promover a saúde do coração, ajuda na perda de peso, 

melhora o metabolismo e ajuda na melhora do sistema imunológico. Além de ajudar na saúde 

dos cabelos, das unhas e da pele, para que você possa parecer e se sentir melhor . 

FÁCIL DE TOMAR CÁPSULAS : Nenhum cheiro de peixe com estas cápsulas de óleo de linhaça. 

Ao contrário dos óleos de peixe, as nossas cápsulas de óleo de linhaça são fáceis de engolir e 

digerir, pois são feitas de óleo de linhaça à base de plantas. Diga adeus aos arrotos de peixe 

para sempre ! 

PRENSAGEM A FRIO : O nosso óleo de Linhaça é prensado a frio para preservar os benefícios 

nutricionais das sementes de linhaça . 

2 cápsulas ao dia 



Óleo de Alho    

120 Cápsulas | 500mg 

  

BENEFÍCIOS CORAÇÃO SAUDÁVEL : Os benefícios do alho são amplamente conhecidos há 

séculos, e a tecnologia moderna tornou possível aproveitar os componentes mais úteis 

para nos dar o máximo potencial de saúde. Dessa forma, você pode começar a melhorar 

os níveis saudáveis de pressão arterial e da saúde geral do coração. 

SUPORTE AO SISTEMA IMUNE : Melhore o seu sistema imunológico! O alho contém 

antioxidantes que protegem contra danos às células e podem aumentar a função das 

células imunológicas, o que é especialmente importante durante as estações frias, quando 

nossos sistemas imunológicos são mais vulneráveis, protegendo de gripes e resfriados. 

Além disso, o dano oxidativo dos radicais livres contribui para o processo de 

envelhecimento, e o alho protege contra isso também. 

INGREDIENTES : Óleo de alho e óleo de soja. Composição da cápsula: gelatina, água 

purificada e umectante glicerina. 

NÃO CONTÉM GLÚTEN. 

ALÉRGICOS : CONTÉM DERIVADOS DE SOJA 

Registro no MS Nº 6.6701.0005.001-1 

3 cápsulas ao dia 



Composição da cápsula  

gelatina, água purificada e       

umectante glicerina . 

NÃO CONTÉM GLÚTEN 

Reg MS nº 6.6701.0006.001-5 

Óleo de Prímula                                            

60 Cápsulas                                     

500mg 

  

INGREDIENTES                     

Óleo de Prímula  

REDUZ A ACNE, REDUZ SINTOMAS DA TPM, REGULA OS HORMÔNIOS FEMININOS E 

MAIS : Óleo de Prímula, rico em ácidos graxos ômega 6, é um remédio tradicional que as 

mulheres tomaram por centenas de anos para alcançar o equilíbrio hormonal. A 

suplementação regular reduz as cólicas menstruais, ajuda nos desconfortos da menopausa, 

clareia a pele, combate a perda de cabelo e promove a saúde do coração. As mulheres 

grávidas também costumam tomá-lo para reduzir o trabalho de parto e reduzir o 

desconforto durante o parto. 

CONTRA INDICAÇÕES: A prímula é contra-indicada a pessoas sensíveis ao produto e para 

pacientes epilépticos tratados com fenotiazínicos devem evitar o consumo de óleo de 

prímula (Oenothera biennis), que pode provocar um quadro de epilepsia do lóbulo 

temporal. 

INTERAÇÃO MEDICAMENTOSA: Estima-se que o óleo de prímula interaja com 

medicamentos antiplaquetários e anticoagulantes, mas os dados que apoiam essa 

hipótese são limitados. Embora convulsões tenham ocorrido em algumas pessoas 

esquizofrênicas que ingeriram fenotiazinas e óleo de prímula, nenhum efeito adverso foi 

detectado em outros indivíduos, e não parece haver evidências concretas de que o óleo de 

prímula deva ser evitado por pacientes epiléticos. 

2 cápsulas ao dia 



Equinacea , Própolis e Vitamina C                                                                                                                                                                                                                                                                             

60 cápsulas                               

330mg 

  

O composto de Imunidade da Sollo Nutrition é composto de 

Equinácea Pó , Extrato Seco de Própolis e Vitamina C . 

Descrição  

Fortalecimento Imunológico             

Anti Viral                                                      

Anti Oxidante 

Anti Cancerígena 

Anti Gripal 

Equináceia  

Anti-inflamatória 

Bactericida 

Fungicida 

Antivirótica 

Antiprotozoário 

Antissépticas e 

Estimuladora do Sistema Imunológico 

Própolis  

Antioxidante 

Melhora do sistema imunológico 

Deficiência vitamina C ( Escorbuto ) 

Vitamina C  

Complexo para Imunidade 

Ajuda a evitar Gripes e Resfriados 

3 cápsulas ao dia 



Vitamina C   

60 Cápsulas |700mg 

Fortaleça a sua Imunidade Prevenindo-se 

contra Gripes e Resfriados ! 

Indicações  

Antioxidante 

Melhora do sistema imunológico 

Deficiência vitamina C ( Escorbuto )  

2 cápsulas ao dia 



Rejuvenescimento da pele 

Aumento da elasticidade  

Melhora da celulite 

Fortalecimento das unhas 

COLÁGENO DA MAIS ALTA 

QUALIDADE DO MERCADO 

É uma fórmula patenteada desenvolvida 

em laboratório alemão e testada 

cientificamente para rejuvenescer por 

dentro . 

É uma fórmula patenteada desenvolvida 

em laboratório alemão e testada 

cientificamente para rejuvenescer por 

dentro . 

ESTIMULA A PRODUÇÃO DE 

COLÁGENO NATURAL 

Cremes e loções para a pele funcionam 

apenas na camada externa da pele da 

epiderme. O colágeno da Sollo Nutrition , 

não é apenas absorvido pela derme , mas 

estimula a produção de seu colágeno 

natural ! 

Os níveis de colágeno e elastina no corpo 

foram medidos, bem como o volume das 

rugas nos olhos . 

RESULTADOS : Após oito semanas, os 

níveis de colágeno no corpo aumentaram 

65% e os de elastina 18% versus placebo. 

O estudo também demonstrou uma 

redução estatisticamente significativa no 

volume de rugas nos olhos. 

ALIMENTO NATURAL                                              

CLEAN LABEL                                                     

ALIMENTO NÃO ALERGÊNICO                 

ALIMENTO ALTAMENTE DIGERÍVEL 

TECNOLOGIA ALEMÃ                                         

NÃO CONTÉM GLÚTEN E LACTOSE 

Colágeno Verisol Puro                          

150g - Sem sabor 

  

ESTUDO CIENTÍFICO 

Dois grupos de mulheres tomaram 2,5 

gramas de Colágeno Verisol Sollo Nutrition 

por 8 semanas . 

3 medidas por dia 



Colágeno Verisol com Biotina 

Vitaminas e Zinco - 250g          

Sem Sabor 

 

 

 

  

O Colágeno Verisol da Sollo Nutrition é o 

colágeno da mais alta qualidade que 

você encontrará no mercado. 

É uma fórmula patenteada desenvolvida 

em um laboratório alemão e testada 

cientificamente para rejuvenescer por 

dentro. 

REJUVENESCIMENTO FACIAL : O Verisol é 

produzido a partir das partes funcionais 

do colágeno hidrolisado comum que 

agiam especialmente no ROSTO. Portanto 

o Colágeno Verisol da Sollo Nutrition, 

estimula principalmente a fabricação do 

colágeno do rosto. Os resultados 

aparecem após 2 meses de uso. 

CELULITE E UNHAS : Porém foram feitos 

outros estudos e foi comprovada a 

eficiência do Colágeno Verisol também 

nas celulites e unhas, após 3 meses de 

uso. 

ESTIMULA A PRODUÇÃO DO COLÁGENO 

NATURAL : Cremes e loções para a pele 

funcionam apenas na camada externa da 

pele da epiderme. o Colágeno Verisol da 

Sollo, não é apenas absorvido pela derme, 

mas estimula a produção de seu colágeno 

natural! 

AUMENTO DA ELASTICIDADE : Em um 

estudo recente, os indivíduos que usaram 

o Colágeno Verisol da Sollo por oito 

semanas mostraram um aumento 

significativo na elasticidade da pele em 

comparação ao grupo placebo. A 

descoberta mais importante foi que os 

indivíduos que receberam colágeno, 

apresentaram níveis mais altos de 

procolágeno tipo I em 65% e níveis mais 

altos de elastina em 18%, mesmo após 4 

semanas após a conclusão do 

experimento. 

ALIMENTO NATURAL 

ALIMENTO NÃO ALERGÊNICO 

ALIMENTO ALTAMENTE DIGERÍVEL 

FEITO NA ALEMANHA 

1 medida por dia 



UNHAS MAIS FORTES  

Fortaleça unhas frágeis e fracas com nossa mistura 

sinérgica de vitaminas e minerais 

CABELO MAIS LONGO  

Nossa fórmula promove o crescimento do cabelo 

PELE MAIS SAUDÁVEL 

A mistura antioxidante de vitamina C e vitamina E.         

A vitamina C pode ajudar na produção de colágeno 

para promover uma pele com aparência saudável. 

Graças à forte concentração de vitaminas e nutrientes 

de qualidade, os usuários também podem 

experimentar uma pele com aparência mais saudável e 

unhas mais fortes. 

A MELHOR MULTI VITAMINA PARA O SEU CABELO 

 

 

 

Alimente o cabelo com os nutrientes necessários para 

crescer muito mais rapidamente. 

Cabelo, Unhas e Pele         

Bella Caps                       

60 Cápsulas |750mg 

1 cápsula ao dia 



Bronze Caps                

O suplemento BRONZE CAPS da Sollo 

Nutrition contém uma mistura especial de 

três carotenóides naturais e 2 vitaminas 

pensados para trazer um brilho de bronze 

dourado saudável, mais bonito e 

duradouro! 

Betacaroteno 

Caroteno 

Urucum 

Vitamina C 

Vitamina E 

Essas cápsulas de bronzeamento também 

contêm o importante nutriente e 

antioxidante da pele, a vitamina E. 

O que são carotenóides naturais? 

Os carotenóides são os pigmentos 

orgânicos que dão cor às plantas e as 

protegem dos danos causados pelo sol. Nos 

seres humanos, os carotenóides 

demonstraram ter excelentes benefícios à 

saúde, mas geralmente não estão presentes 

na dieta em quantidades suficientes. 

Quando ingeridos, podem ser armazenados 

na pele, proporcionando um brilho saudável 

e dourado! 

BRONZEAMENTO SEGURO O Bronze Caps ajuda você a ter uma cor 

brilhante natural e ao mesmo tempo cuidar 

da pele em condições de sol, enquanto 

atua como um excelente otimizador de 

bronzeado. 

Poderosos antioxidantes ajudam a "limpar" 

os radicais livres nocivos no corpo, úteis 

para quem tenta bronzear-se na praia ou 

no salão. Não apenas isso, mas os 

pigmentos das cápsulas bronzeadores 

naturais de beta-caroteno podem melhorar 

ainda mais o bronzeado existente para dar 

à pele um tom brilhante natural. 

CÁPSULA BRONZEADORA : Consiga um 

bronzeado mais dourado e duradouro, 

porém é importante a exposição ao sol para 

alcançar melhores resultados. 

BRONZE : Fórmula exclusiva projetada para 

trazer uma tonalidade de bronze dourada 

saudável com essas cápsulas bronzeadas. 

FÓRMULA : Contém 3 carotenóides naturais 

(nutrientes vegetais), beta-caroteno, 

caroteno, urucum e 2 vitaminas, vitamina C 

e vitamina E para a combinação ideal de cor 

de bronze dourado. 

PELE SAUDÁVEL : Contém vitamina E e C 

natural que são antioxidantes. 

60 Cápsulas                                                        

480mg 

3 cápsulas ao dia 



É um importante e exclusivo fitoativo 

padronizado em 10% betalaínas e 0,06% 

indicaxantina; 30% vitamina C., composto 

por extratos naturais de Opuntia fícus 

indica (L.) Mill e Rosa canina L., indicado 

para a redução de medidas, por meio da 

diminuição da retenção de líquidos no 

organismo . Em sua composição, estão 

diferentes espécies vegetais ricas em 

fitoativos com atividades sinérgicas sobre a 

função renal , representadas pelo aumento 

da diurese e redução da retenção hídrica, o 

que pode contribuir com o tratamento de 

desordens estéticas como celulite, do 

edema característico da tensão pré-

menstrual e de outras doenças, como a 

hipertensão arterial .  

Além disto, apresenta também as 

atividades anti-inflamatória e antioxidante 

. A combinação destas atividades, em 

conjunto com as ricas concentrações de 

vitaminas e minerais presentes nas 

espécies, resulta em um produto com 

atividades diurética, antioxidante e anti-

inflamatória, observadas em diferentes 

estudos científicos .   

A retenção de líquidos é um problema 

frequentemente associado às mudanças 

hormonais, que contribuem com o 

aparecimento e agravamento da celulite, 

dores/cansaço nas pernas, além da 

mudança das medidas corporais, o que 

gera um aspecto estético negativo e 

indesejado . E, ainda, pode causar 

desequilíbrios hemodinâmico e 

hidroeletrolítico, que podem agravar 

doenças cardiovasculares e comprometer 

outros sistemas do organismo .  

Efeito diurético  

Drenagem oral 

Menos 60% acúmulo de líquidos 

Rica fonte de minerais, antioxidantes e             

vitamina C 

Dobro de betalaínas e indicaxantina 

Efeito antioxidante e anti-inflamatório 

Redução de medidas 

Combate à celulite 

Drenagem Linfática  

60 Cápsulas | 260mg                           

1 cápsula ao dia 



O Barriga Free é um Composto Natural elaborado a partir da combinação de 16 

tipos de Farinhas Funcionais enriquecidas com Óleo de Coco, Óleo de Cártamo, 

Goji Berry e Hibiscus. 

Indicações  

Redução do Colesterol LDL 

Auxilia na Regulação do Intestino 

Ativa a Circulação 

Sensação de Saciedade e Demora para ter Fome 

Agar Agar, Colágeno e substâncias ricas em proteínas e nutrientes presentes na                                                             

formulação ajudam a Retardar o Envelhecimento e Auxilia no Enrijecimento do 

Tecido. 

A associação do Barriga Free e uma dieta pobre em calorias favorece a queima 

de gordura corporal. 

Barriga Free 

120 Cápsulas |                  

430mg 

4 cápsulas ao dia 



Moringa  

60 Cápsulas 

375mg 

INGREDIENTES 

Moringa pó 375mg por cápsula.  

Composição da Cápsula 

Cápsula de Gelatina, Umectante e Glicerina 

NÃO CONTÉM GLÚTEN 

CONTRA INDICAÇÕES  

Pacientes com distúrbio da tireoide                

devem fazer uso do extrato com 

acompanhamento médico.  

Isento de Registro no MS / ANVISA  

de Acordo com RDC N°27 DE AGOSTO 2010 

ENERGIA E VITALIDADE NATURAL : A folha de moringa é considerada a mais nutritiva do mundo 

contém aproximadamente 20 tipos de aminoácidos, 46 tipos de antioxidantes, 36 compostos anti-

inflamatórios 

SUPERFOOD : As folhas de Moringa contêm mais de 90 nutrientes - incluindo 47 Antioxidantes, 36 

Anti-inflamatórios, 25 Vitaminas e Minerais e todos os 8 Aminoácidos essenciais. Em uma base de 

grama, folhas de Moringa contêm 4 x a vitamina A de cenouras, 7 x a vitamina C de laranjas, 4 x o 

cálcio do leite, 9 x o ferro de espinafre e 3 x o potássio de bananas ! 

BENEFÍCIOS À SAÚDE : Controle do peso, regula os níveis de glicose no sangue, reduz o impulso 

alimentar, diminui o estresse, aumenta o foco mental e a clareza, fornece suporte anti-inflamatório 

promove a digestão saudável, fornece benefícios antienvelhecimento, cuida do corpo sistema 

promove a circulação saudável, embeleza a pele, promove a digestão adequada e age como um 

antioxidante e desintoxicação 

CÁPSULA DE SUPERFOOD VERDE PARA O CORPO : Agora disponível como suplemento dietético 

natural eficaz para um corpo saudável - Combinado com um programa de alimentação saudável 

pode ajudar o seu Controle de Peso, Desintoxicar seu Sistema Digestivo e aumentar sua Imunidade 

Natural. Sinta-se confiante usando cápsulas de Moringa diariamente que não têm ingredientes 

perigosos e são adequados para membros da família de todas as idades 

3 a 4 cápsulas ao dia 



Flor de Hibisco - Chá  

50g 

SAUDÁVEL : Conhecido por ser rico em vitamina C e ajudar a abaixar a pressão arterial, 

poderoso anti-oxidante 

DIURÉTICO : O chá de hibisco tem efeito diurético, por isso é um aliado para evitar a retenção 

de líquidos. 

SABOROSO : Sabor azedinho maravilhoso que você pode adoçar ao seu gosto 

INGREDIENTES : Hibisco ( flores ) 

NÃO CONTÉM GLÚTEN 

Isento de Registro no MS / ANVISA de Acordo com RDC N°27 DE AGOSTO 2010. 

INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS : Informações não encontradas nas literaturas consultadas 

CONTRA INDICAÇÕES : Portadores de doenças cardíacas graves devem limitar o consumo, 

devido à eliminação de eletrólitos que pode ocorrer com seu uso. Não é recomendado seu uso, 

sem orientação médica, durante a gravidez e lactação, pois foi identificada certa ação 

mutagênica em estudos preliminares. 

RECOMENDAÇÕES DE USO : Uma colher (sopa) da planta seca para um litro de água.              

Em seguida, é só ferver por até cinco minutos e deixar esfriar um pouco antes de beber. 



Spirulina em Pó  

100% Pura 

100g 

Suplemento dietético em tratamentos de emagrecimento, desnutrição ou situações 

especiais de grande atividade psicofísica . Constipação, gastrite, úlceras gastroduodenais.   

É um suplemento nutricional rico em proteínas ( 60 - 70% )  carboidratos ( 14 - 20% )  

lipídeos ( 6 - 7% ) , minerais ( Ca , Mg , Fé, P, K e I )  betacaroteno, vitamina E e vitaminas 

do complexo B, obtido de algas Cyanophytas ( Spirulina máxima e Spirulina Platensis ) . 

Além das suas ações como suplemento nutricional, tem efeito supressor do apetite pela 

concentração elevada de fenilalanina em suas proteínas, que inibe fisiologicamente os 

centros hipotalâmicos da fome . 

Além disso, forma um revestimento sobre a mucosa gástrica, proporcionando sensação de 

plenitude gástrica . É usada como suplemento nutricional em regimes para obesidade 

alcoolismo, fadiga, carência de vitaminas e minerais e durante a convalescença de 

processos patológicos ou cirúrgicos . 
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