
Produtos para saúde e qualidade de vida

| Beleza

• Contém 9g de colágeno hidrolisado (tipo 1) por dose;

• Praticidade na versão sachê com 3 sabores em uma 
única embalagem.

• Fornece biotina e vitamina C (100% VDR), deixando 
cabelos e unhas mais fortes;

• Formulação exclusiva com precursores do colágeno 
(vitaminas e minerais);

• Sabores: abacaxi, limão, laranja/acerola e neutro, (isento 
de FODMAP’s);

COLAGENTEK®

| Saúde da Mulher

em um único produto – óleo de borragem, 
prímula e gergelim;
• Corante natural cúrcuma.

• Combinação de três óleos essenciais

• Excelente produto para auxiliar nas 
alterações hormonais femininas (climatério, 
menopausa e TPM);

￮ Pote com 60 cápsulas de 1000mg

BORAPRIM®

| Melhora o funcionamento celular

• Cada cápsula de 500mg contém 100mg
de Coenzima Q10;
• Corantes naturais (urucum e antocianinas);
• Enriquecida com vitamina E.

• A COQ-10 auxilia na diminuição de efeitos colaterais 
de estatina (medicamento para hipercolesterolemia);
• Ação protetora da mitocôndria;

￮ Pote com 60 cápsulas de 500mg
￮ Pote com 30 cápsulas de 500mg

COQ-10

| Saúde dos ossos e músculos

• Minimiza a perda de massa óssea;
• Essencial para absorção do cálcio;
• Vitamina D3 lipossolúvel com 2000 UI por 
cápsula de 500mg;
• Veículo: triglicérides de cadeia média (TCM);
• Livre de corantes artificiais e de alergênicos.

￮ Pote com 60 cápsulas de 500mg
￮ Pote com 30 cápsulas de 500mg

VITA D3®

| Saúde intestinal

• Composto de 5 cepas diferentes de 3 estirpes distintas;

• Promove maior amplitude de atuação no trato gastrointestinal;
• Contém 5 bilhões de cepas liofilizadas por sachê (dispensa 
acondicionamento em geladeira);

• Única formulação a possuir o Lactococcus lactis;

• Resistente ao pH ácido do estômago, como todas as bactérias 
ácido lácticas;
• Administração segura em crianças;
• Praticidade e estabilidade na versão sachê.

￮ Caixa com 10 sachês de 2g
￮ Caixa com 30 sachês de 2g

SIMFORT®

| Saúde do coração

lipídico, ação anti-inflamatória e antioxidante.

• Concentração de  EPA-18% (500mg) e DHA-12% 
(400 mg) por dose com adição de vitamina E;
• Auxilia na prevenção de doenças 
cardiovasculares, regulação e metabolismo

￮ Pote com 60 cápsulas de 1000mg
￮ Pote com 120 cápsulas de 1000mg

ÔMEGA 3 - EPA DHA

• Concentração de EPA-33% (990mg)
e DHA-22% (660mg) por dose;

sistema imunológico, prevenção de doenças 
cardiovasculares, prevenção e tratamento
de doenças neurológicas.

• Auxilia na melhora do perfil lipídico,

• Apresenta uma concentração 3 vezes
maior que o óleo de peixe comum;

￮ Pote com 60 cápsulas de 1000mg
￮ Pote com 120 cápsulas de 1000mg

OMEGAFOR PLUS®

CÁPS. SOFTGEL

CÁPS. SOFTGEL

CÁPS. SOFTGEL

CÁPS. SOFTGEL

• Concentração de DHA-1500mg (50%) por dose;
• Traz benefícios às gestantes, na prevenção e 
tratamento de doenças neurológicas, 
neurodegenerativas, depressão, déficit de 
atenção e hiperatividade.

￮ Pote com 120 cápsulas de 1000mg
￮ Pote com 60 cápsulas de 1000mg

MEGA DHA®

CÁPS. SOFTGEL

CÁPS. SOFTGEL

A linha de ômega 3 Vitafor é constituída de óleo de 
peixe rico em ácidos graxos de cadeia longa (ômega 3). 
Todos possuem certificação IFOS (International Fish
Oil Standards Program), garantindo isenção de 
contaminantes ambientais e metais pesados.
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www.vitaforscience.com.brwww.vitafor.com.br

/vitafor

@vitafornutrientes @vitaforscience

/vitaforscienceA marca mais premiada pelos profissionais da saúde no Brasil.

￮ Pote com 300g
￮ Caixa com 10 sachês de 10g
￮ Caixa com 30 sachês sortidos de 10g


