


COMO  
SE CUIDAR 
NATURALMENTE 
TODOS  
OS DIAS?
Sabemos perfeitamente que a natureza nos dá o melhor e que nos 

ajuda a cuidar da nossa saúde e bem-estar. É por isso que foi criada 

uma série de suplementos alimentares, naturais e veganos GOOD 

LIFE LABS. Ao criá-los, concentramo-nos em combater problemas 

muito comuns - excesso de peso, stress e baixa imunidade. 
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dos suplementos alimentares GOOD LIFE LABS, encontrará uma 

riqueza de extratos de plantas cuidadosamente selecionados,  

que o ajudarão a manter um peso saudável, bem-estar e apoiar o seu 

sistema imunológico. A sua composição foi desenvolvida de forma  

a utilizar o poder das plantas individuais da forma mais eficaz.  

É uma maneira simples e eficaz de apoiar o seu corpo todos os dias.

EM CADA 
CÁPSULA

controlo 
de stress

imunidade

controlo  
de peso
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CONTROLO 
DE PESO

Quer combater o excesso de peso mais 
facilmente para recuperar um corpo esguio?

Alimentação inadequada, stress, estilo de vida sedentário, pouca 

atividade física - estes são apenas alguns dos fatores que podem 

levar ao excesso de peso. E esse pode ser o problema que não nos 

deixa dormir. Portanto, se está à procura de um suporte natural 

para retornar ao peso corporal correto, inclua o nosso suplemento 

CONTROLO DE PESO na sua dieta.
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O que está dentro?

extratos de garcini, gurmar,  

curcuma e kelp

Garcinia 

é uma planta que tem sido usada na medicina 

tradicional indiana há anos. Ajuda a queimar gordura 

mais rapidamente e a reduzir o apetite.

Curcuma  
suporta a digestão adequada de gorduras  

e o funcionamento do sistema digestivo.

Gurmar  
é uma planta que, devido às suas propriedades, também  

é chamada de „matadora de açúcar”. Ajuda a reduzir o desejo 

por produtos doces e reduz o apetite.

Kelp  
é uma das variedades de algas marrons. Contém muitos 

minerais e microminerais, incluindo iodo. Ajudam no 

processo de regulação do metabolismo.

Como funciona?

 apoia no processo de emagrecimento  

 ajuda a manter um peso corporal  
 saudável e um corpo esguio 

 ajuda a reduzir o apetite 

 apoia no processo digestivo

DESCUBRA O PODER DOS EXTRATOS VEGETAISO nosso conselho:
O seu processo  

de emagrecimento será  

mais eficaz se combinar  

uma alimentação equilibrada, 

suplementação adequada  

e atividade física regular.

Como usar?

Consuma 1 cápsula 2 vezes ao dia. Tome com água (250 ml).  

A dose diária recomendada é de 2 cápsulas.
Não exceda a dose diária recomendada. Os suplementos alimentares não devem ser utilizados  
como substitutos de um regime alimentar variado e equilibrado, e de um estilo de vida saudável. 
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CONTROLO 
DE STRESS

Quer lidar com o stress do dia a dia com mais 
facilidade e melhorar o seu humor?

Estilo de vida muito intenso, trabalho stressante, excesso  

de tarefas ou falta de sono são a realidade de muitos de nós.  

É hora de acabar com isso e trazer harmonia e paz tão 

necessárias à sua vida. Pensando nisso, criamos um suplemento 

alimentar CONTROLO DE STRESS, que ajuda a lidar com  

a irritabilidade, o nervosismo e a tensão.
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Como usar?

Consuma 1 cápsula 2 vezes ao dia. Tome com água (250 ml).  

A dose diária recomendada é de 2 cápsulas.

 O que está dentro?

extratos de ashwagandha, erva-cidreira  

e valeriana

Como funciona?

 ajuda a reduzir a tensão causada,  

 entre outros, por um estilo de vida  

 intenso  

 ajuda a manter o bem-estar  

 alivia irritabilidade e tensão  

 aumenta a resistência ao stress

Ashwagandha, 
ou ginseng indiano, tem sido usado na tradição 

ayurvédica há séculos. É conhecido principalmente 

como um adaptógeno, o que significa que ajuda o corpo 

a lidar com a tensão nervosa.

Valeriana  
ajuda a lidar com o stress diário e a manter  

o bom humor.

Erva-cidreira 
ajuda a relaxar e a descontrair, além de recuperar  

o bem-estar. Ajuda a adormecer.

O nosso conselho:
atividades físicas e técnicas de relaxamento, 

como estar na natureza, exercícios 

respiratórios, ouvir música ou aromaterapia, 

também ajudarão a reduzir o stress  

do dia a dia. 

DESCUBRA O PODER DOS EXTRATOS VEGETAIS

Não exceda a dose diária recomendada. Os suplementos alimentares não devem ser utilizados  
como substitutos de um regime alimentar variado e equilibrado, e de um estilo de vida saudável. 
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IMUNIDADE

Quer fortalecer a imunidade  
do seu corpo?

Se sente que depois de uma doença a sua imunidade não 

funciona como deveria, quer se fortalecer no outono e inverno  

ou leva um estilo de vida intenso que pode enfraquecer o seu 

corpo, escolha o suplemento alimentar IMUNIDADE.  

Graças a ingredientes vegetais cuidadosamente selecionados, 

ajudará a cuidar do seu sistema imunológico. 
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Curcuma 
é chamada de ouro da Índia. As suas propriedades  

são usadas há anos não só lá, mas também na China.  

Apoia o sistema imunológico. Tem propriedades 

antioxidantes. 

Azeitona  
suporta a imunidade natural do corpo. Tem um efeito 

antioxidante e protege contra os efeitos prejudiciais  

dos radicais livres.  

Alho 
ajuda a fortalecer a imunidade e a manter o bom 

funcionamento do sistema respiratório.

O nosso conselho:
se pretende reforçar ainda mais  

a imunidade do seu corpo, não se esqueça 

de uma alimentação equilibrada, hidratação 

adequada, repouso e atividade física regular. Como usar?

Consuma 1 cápsula 2 vezes ao dia. Tome com água (250 ml).  

A dose diária recomendada é de 2 cápsulas.

 O que está dentro?

extratos de curcuma,  

alho e azeitona 

Como funciona?

 ajuda no bom funcionamento do sistema  

 imunológico, por ex. no outono e inverno  

 apoia a imunidade durante um período  

 stressante da vida   

 ajuda a combater os efeitos prejudiciais  

 dos radicais livres

Não exceda a dose diária recomendada. Os suplementos alimentares não devem ser utilizados  
como substitutos de um regime alimentar variado e equilibrado, e de um estilo de vida saudável. 

DESCUBRA O PODER DOS EXTRATOS VEGETAIS
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Descubra os tratamentos prontos para apoiar a sua beleza e saúde. 

Cada conjunto contém produtos especialmente selecionados, graças aos quais obterá  

os melhores e esperados resultados.

Suplemento alimentar 
CONTROLO DE PESO (60 cápsulas)

Emulsão  
modeladora para o corpo

Esfoliante  
hidratante corporal

Óleo natural  
de ABACATE

Suplemento alimentar  
CONTROLO DE STRESSE (60 cápsulas)

Óleo essencial  
natural LAVANDA

Suplemento alimentar  
IMUNIDADE (60 cápsulas)

Óleo essencial  
natural EUCALIPTO 

Chá preto de folhas  
GOLDEN YUNNAN

CORPO BONITO

ANTISTRESS

+

+

++

+

+

EQUILÍBRIO

Suplemento alimentar   
CONTROLO DE STRESSE (60 cápsulas)

Suplemento alimentar  
IMUNIDADE (60 cápsulas)

ÓLEO DE CÂNHAMO  
prensado a frio,  
não refinado

+ +

RESISTÊNCIA E FORTALECIMENTO

www.prouve.com
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