SOMOS A
WELLLIFE
Nosso objetivo principal é fornecer
o bem-estar, o equilíbrio e a melhora
da qualidade de vida através da saúde.
Uma nova experiência
para você.

conheça
nossos
produtos
Suplementos
em cápsulas e em goma

TPM LESS

TPMLess
WELLIFE TPM LESS é um suplemento com óleo de
prímula, óleo de linhaça e vitaminas para redução dos
sintomas da tensão pré menstrual (TPM).

Benefícios:
Alivia os sintomas da TPM
Ajuda a melhorar o estado de humor
Auxilia no combate ao estresse
Melhora as funções cerebrais
Possui ação anti-inflamatória
Diminui o risco de doenças cardíacas

+

Clique para visualizar
tabela nutricional
e ingredientes

WELLIFE RELAX é um suplemento a base de vitaminas,
minerais e l-triptofano, também conhecido como 5HTP, um
aminoácido essencial para nosso organismo que aumenta
a produção de serotonina no sistema nervoso central.

Benefícios:

Promove bem estar
Combate estresse
Reduz sintomas de ansiedade
Melhora a imunidade

+

Clique para visualizar
tabela nutricional
e ingredientes

relax

relax

Detox

detox
WELLIFE DETOX é um suplemento a base de vitaminas
e minerais que auxiliam para melhor funcionamento e
equilíbrio do organismo.

Benefícios:

Promove equilíbrio corporal
Combate a ação de radicais livres,
que causam o envelhecimento
Melhora a imunidade

+

Clique para visualizar
tabela nutricional
e ingredientes

Hair, Nail and Skin

WELLIFE HAIR, NAIL AND SKIN facilita os cuidados com os
cabelos, a pele e as unhas. Contém nutrientes essenciais
para a manutenção e tratamento da saúde da pele, dos
cabelos e das unhas, como biotina, além de promover o
crescimento capilar e fortalecer os cabelos.

Benefícios:
Melhora a saúde dos cabelos, unhas
e pele
Combate unhas fracas e
quebradiças
Combate a ação de radicais livres,
que causam o envelhecimento
Melhora a imunidade
Promove o crescimento capilar

+

Clique para visualizar
tabela nutricional
e ingredientes

Hair, nail and Skin

hair

collagen
WELLIFE COLLAGEN contém nutrientes essenciais para
a manutenção e tratamento da saúde da pele, dos cabelos
e das unhas. O colágeno hidrolisado mostrou-se benéfico
em estudos científicos para melhora da aparência,
redução de linhas de expressão e fortalecimento da pele.

Benefícios:
Melhora a saúde dos cabelos, unhas
e pele
Melhora a pele e suavizar linhas
de expressão
Combate unhas fracas e quebradiças
Combate a ação de radicais livres,
que causam o envelhecimento
Melhora a imunidade

+

Clique para visualizar
tabela nutricional
e ingredientes

Wellife Collagen Gummy é o colageno VERISOL® em
gominhas no delicioso sabor morango sem açucar
O Colágeno VERISOL® consegue desacelerar o preocesso
de envelhecimento. Composto por Peptídeos Bioativos
de Colágeno® especialmente desenvolvidos para a
manutenção da beleza da pele, retardando os sinais
do envelhecimento, suavizando a formação de rugas e
contribuindo para um aumento da elasticidade.

Benefícios:
Melhora significativamente rugas e restabelece a
elasticidade e hidratação cutânea;
É o único que contém peptídeos bioativos
específicos para as células da pele;
Neutraliza o metabolismo responsável por
acelerar o envelhecimento da pele;
Atua nas camadas mais profundas da pele de
dentro para fora;
Ativo 100% seguro: não causa efeitos colaterais
e não apresenta interações com outros
suplementos e medicamentos.

+

Clique para visualizar
tabela nutricional
e ingredientes

collagen Gummy

Collagen
Gummy

imuni mais

imuniMais
WELLIFE IMUNI MAIS é um suplemento de cranberry que
aumenta a imunidade e previne infecções do trato urinário.
Estudos comprovam que o cranberry é recomendado
para o tratamento ou prevenção de infecções devido as
propriedades antibacterianas impedirem a aderência ou
proliferação no trato urinário.

Benefícios:
Previne infecções do Trato Urinário
Alivio de dores causados por infecção no
trato urinário
Combate a ação de radicais livres, que
causam o envelhecimento
Melhora a imunidade

+

Clique para visualizar
tabela nutricional
e ingredientes

Benefícios:
Reduzir dores articulares
Auxiliar em Artrose, Artrite e Osteoartrose
Reduzir riscos de lesão articular
Ajuda a manter a saúde das articulações
Promove maior conforto das articulações
inflamadas
Melhora a mobilidade e flexibilidade
das articulações
Combate a ação de radicais livres
Melhora a imunidade

+

Clique para visualizar
tabela nutricional
e ingredientes

colágeno joint

WELLIFE JOINT é formulado com colágeno tipo II não
desnaturado (B2Cool®) e vitamina E. As cartilagens são
formadas basicamente por colágeno tipo II, responsável
pela tração e firmeza. O colágeno tipo II não desnaturado,
age juntamente com o sistema imunológico para manter
as articulações saudáveis e promover a mobilidade e
flexibilidade das articulações.

conheça
nossos
produtos
Chás

Wellife Collagen Gummy é o colageno VERISOL® em
gominhas no delicioso sabor morango sem açucar
O Colágeno VERISOL® consegue desacelerar o preocesso
de envelhecimento. Composto por Peptídeos Bioativos
de Colágeno® especialmente desenvolvidos para a
manutenção da beleza da pele, retardando os sinais
do envelhecimento, suavizando a formação de rugas e
contribuindo para um aumento da elasticidade.

Benefícios:
Melhora significativamente rugas e restabelece a
elasticidade e hidratação cutânea;
É o único que contém peptídeos bioativos
específicos para as células da pele;
Neutraliza o metabolismo responsável por
acelerar o envelhecimento da pele;
Atua nas camadas mais profundas da pele de
dentro para fora;
Ativo 100% seguro: não causa efeitos colaterais
e não apresenta interações com outros
suplementos e medicamentos.

+

Clique para visualizar
os ingredientes

Relax tea

RelaxTea

digest tea

Digest
Tea
WELLIFE DIGEST TEA é um mix de ingredientes que
contém hortelã, mate verde e boldo do chile. É indicado
para facilitar a digestão, sendo benéfico para a flora
intestinal. Sua composição é amplamente conhecida
pelos efeitos positivos para amenizar dores no trato
gastro instestinal, indigestão e náuseas. Ainda, o mate
verde e a hortelã, são considerados antioxidantes e antiinflamatório, auxiliando na saúde do organismo.

Benefícios:

Anti-inflamatório
Antioxidante
Boa digestão

+

Clique para visualizar
os ingredientes

tpm tea

TPM

Tea

WELLIFE TPM TEA (CHÁ) é um mix de ingredientes
que contém erva doce, rosa e sálvia. A TPM (tensão
pré menstrual) é caracterizada por sintomas físicos e
emocionais que podem levar a desordens no organismo
da mulher. Sua composição auxilia na redução de inchaço
abdominal, má digestão, tem ação analgésica, antiinflamatória e antioxidante.

Benefícios:

Alivia os sintomas da TPM
Reduz inchaço abdominal
Possui ação anti-inflamatória e antioxidante.

+

Clique para visualizar
os ingredientes

balance tea

balanceTea
WELLIFE BALANCE TEA é um mix de ingredientes que
auxiliam no equilíbrio do organismo. Contém carqueja,
chá verde, hibiscus e gengibre. Seus nutrientes oferecem
funções diuréticas e antioxidantes, que protegem o
organismo de radicais livres que podem causar doenças.
O gengibre auxilia como anti inflamatório e é conhecido
por sua função termogênica, assim como o chá verde,
que transformam as calorias como energia para o corpo.

Benefícios:

Diurético
Anti inflamatório
Antioxidante
Termogênico

+

Clique para visualizar
os ingredientes
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produtos
óleos essenciais singles e Blends,
óleo carreador e difusores

Hortelã-pimenta

Óleos
Essenciais

Hotelã
Pimenta
Wellife Óleo Essencial Hortelã Pimenta ajuda a diminuir
a raiva que se expressa como uma queimação interna,
trazendo à tona nossa capacidade de digerir “sapos”,
mas também de reconfigurar a percepção que tivemos
da situação. É um OE que nos ajuda a parar de remoer
ideias e afetos negativos.

Benefícios:
Alívio de congestão nasal (inalação direta, aromatização do
ambiente, aplicação no peito e costas)
Auxilia em dores de garganta (gargarejo e aplicação tópica)
Alívio em dores musculares e articulares (aplicação tópicas nas
regiões doloridas ou compressas quentes)
Auxilia em dores de cabeça (aplicação tópica nas têmporas)
Purifica o hálito (bochechos)
Auxilia no tratamento de queda capilar (aplicação tópica e xampu)
Alivia enjoos e náuseas (inalação direta)
Alivia a coceira causada por picadas de inseto (aplicação tópica)
Auxilia no tratamento de manchas pigmentadas na pele, como
melasma (aplicação tópica)
Propriedades sutis (inalação direta ou aromatização do ambiente)

+

Clique para
visualizar
a composição

lavanda
Wellife Óleo Essencial Lavanda é o óleo essencial mais
usado na aromaterapia e normalmente o primeiro que
as pessoas conhecem. Suas propriedades sutis são
inumeráveis, mas é o primeiro quando se quer buscar
a liberdade, quando se quer estar confortável dentro da
própria pele, e para olhar para vida com confiança, sem
recorrer a máscaras sociais. Também é um OE que
desperta a intuição e traz sonhos lúcidos.

Benefícios:
Reduz a tensão nervosa, a irritabilidade e ansiedade (inalação
direta ou aromatização do ambiente)
Auxilia no sono (inalação direta, aromatização do ambiente ou
aplicação tópica no peito e solas dos pés)
Ajuda no controle da pressão arterial alta (inalação direta ou
aromatização do ambiente)
Auxilia nos cuidados gerais da pele (aplicação tópica, máscara facial)
Alivia tosse espasmódica (aplicação tópica no peito e costas)
Alivia cólicas menstruais e intestinais (aplicação tópica ou
compressas quentes no ventre e baixo-ventre)
Auxilia na cicatrização de queimaduras leves (aplicação tópica)
Alivia a coceira de picadas de insetos (aplicação tópica)
Propriedades sutis (inalação direta ou aromatização do ambiente)

+

Clique para
visualizar
a composição

Lavanda

Óleos
Essenciais

limão siciliano

Óleos
Essenciais

LimãoSiciliano
Wellife Óleo Essencial Limao Siciliano , com seu aroma
cítrico, agudo e seco, auxilia a mantermos mente sã em corpo
são. Ele focaliza nossa atenção, mantém-nos despertas e
atentas, mas sem que nosso afeto fique endurecido. É um
óleo para quando precisamos trazer leveza sem desrespeitar
as normas ou a seriedade das coisas.

Benefícios:
Auxilia na circulação linfática (aplicação tópica)
Auxilia no tratamento de prisão-de-ventre (aplicação tópica no
abdômen)
Ajuda a manter o foco e a concentração (inalação direta ou
aromatização do ambiente)
Alivia náuseas e enjoos (inalação direta)
Auxilia o tratamento de pele acneica (aplicação tópica e máscara
facial)
Auxilia no tratamento de afecções do couro cabeludo (xampu)
Propriedades sutis (inalação direta ou aromatização do ambiente)

+

Clique para
visualizar
a composição

laranjaDoce
Wellife Óleo Essencial Laranja Doce fala à nossa criança
interna, ajudando-nos a vivenciar a criatividade, a
espontaneidade e docilidade. Um OE de energia solar, mas
que é suave como o riso de uma criança descobrindo o
mundo.

Benefícios:

Auxilia na circulação linfática (aplicação tópica)
Auxilia no tratamento de prisão-de-ventre (aplicação tópica no
abdômen)
Ajuda a recuperar o apetite (inalação direta)
Reduz a tensão nervosa, a irritabilidade e ansiedade (inalação
direta ou aromatização do ambiente)
Auxilia no sono (inalação direta, aromatização do ambiente ou
aplicação tópica no peito e solas dos pés)
Propriedades sutis (inalação direta ou aromatização do ambiente)

+

Clique para
visualizar
a composição

laranja-doce

Óleos
Essenciais

melaleuca

Óleos
Essenciais

Melaleuca
Tea Tree
Wellife Óleo Essencial Melaleuca ou Tea Tree, sentirse protegido é o primeiro afeto que recebemos para
desenvolver confiança. O óleo essencial de tea tree
nos conecta com este sentimento e nos ajuda eliminar
pensamentos que são como toxinas mentais.

Benefícios:
Melhora em gripes e resfriados (aromatização do ambiente,
aplicação tópica no peito, costas e solas dos pés)
Auxilia em dores de garganta (gargarejo e aplicação tópica)
Auxilia no tratamento de micoses de pele e unha (aplicação tópica)
Auxilia no tratamento de candidíase (banho de assento)
Auxilia no tratamento de gengivite e sangramentos na gengiva
(aplicação tópica)
Faz assepsia de cortes e ferimentos (aplicação tópica)
Auxilia o tratamento de pele acneica (aplicação tópica e máscara
facial)
Auxilia no tratamento de afecções do couro cabeludo (xampu)
Propriedades sutis (inalação direta ou aromatização do ambiente)

+

Clique para
visualizar
a composição

alecrim
Wellife Óleo Essencial Alecrim, o alecrim-da-horta, que
conecta com o presente, com o cotidiano, fazendo com que
as tarefas diárias deixem de ser um fardo e se tornem aquilo
que organiza nossa experiência terrena, como pequenos
rituais de atenção plena. É um OE que movimenta nossa
energia, colocando-nos em ação, ao mesmo tempo que
limpa as preocupações e a tensão mental.

Benefícios:
Alívio de congestão nasal (inalação direta, aromatização do
ambiente, aplicação no peito e costas)
Alívio para tosse (aromatização do ambiente, aplicação no peito
e costas)
Melhora em gripes e resfriados (aromatização do ambiente,
aplicação tópica no peito, costas e solas dos pés)
Auxílio para concentração e foco em estudos (inalação direta e
aromatização do ambiente)
Alívio em problemas circulatórios nos membros inferiores
(aplicação tópica nas pernas e pés, pedilúvios, banho de banheira)
Alívio em dores musculares e articulares (aplicação tópicas nas
regiões doloridas ou compressas quentes)
Auxílio em queda capilar (máscara capilar ou xampu)
Propriedades sutis (inalação direta ou aromatização do ambiente)

+

Clique para
visualizar
a composição

Alecrim

Óleos
Essenciais

gerânio bourbon

Óleos
Essenciais

gerânio
Bourbon
Wellife Óleo Essencial Gerânio é conhecido como
óleo essencial da mulher, ao lado do de rosa, o gerânio
também fala à coragem que todos precisamos ter para
nos expormos, seja às experiências, seja às opiniões dos
outros. É um OE que mostrará que o feminino também
pertence à coragem, à ação e ao comportamento
voluntarioso.

Benefícios:
Auxilia nos cuidados com a pele acneica (aplicação tópica,
máscara facial)
Auxilia nos cuidados com a pele madura (aplicação tópica,
máscara facial)
Auxilia com micoses de pele (aplicação tópica nas regiões
afetadas)
Auxilia no tratamento de candidíase vaginal (banho de assento)
Alivia sintomas emocionais da TPM (inalação direta) e físicos
(aplicação tópica)
Auxilia em inchaços e edemas (aplicação tópica)
Auxilia na cicatrização de cortes e ferimentos (aplicação tópica)
Auxilia em pequenos sangramentos ocasionados por inflamações,
como gengivite (aplicação tópica)
Atua como repelente de mosquitos (aromatização de ambientes
e aplicação tópica)
Propriedades sutis (inalação direta ou aromatização do ambiente)

+

Clique para
visualizar
a composição

Capim
Limão
Wellife Óleo Essencial Capim Limão ensina o caminho da
flexibilidade, mas também o da coragem. É um OE que
ensinará abrir seu próprio caminho, quando isso parecer
difícil ou quando não houver ainda a capacidade de dizer
“não”. É um OE com aroma que evoca como memória o
chá que nossa mãe nos prepara quando nos sentimos
nervosos.

Benefícios:
Alívio em dores musculares ou articulares crônicas (aplicação
tópica nas regiões doloridas)
Auxilia em certos tipos de micoses de pele (aplicação tópica
nas regiões afetadas)
Auxilia na assepsia de superfícies e do ar ambiente (aromatização
do ambiente)
Alivia tensões causadas por rigidez muscular (aplicação tópica
nas regiões tensionadas)
Ajuda no controle da pressão arterial alta (inalação direta ou
aromatização do ambiente)
Estimula a circulação local (aplicação tópica)
Propriedades sutis (inalação direta ou aromatização do ambiente)

+

Clique para
visualizar
a composição

Capim -limão

Óleos
Essenciais

Bergamota

Óleos
Essenciais

bergamota
Wellife Óleo Essencial Bergamota é capaz de suavizar
a brutalidade do meio-externo, conectando-nos com um
sentimento de confiança, amorosidade e paz. É um OE
solar, que mostra que o caminho para encontrar a luz
passa pelo caminho do coração.

Benefícios:
Reduz a tensão nervosa, a irritabilidade e ansiedade (inalação
direta ou aromatização do ambiente)
Auxilia no sono (inalação direta, aromatização do ambiente ou
aplicação tópica no peito e solas dos pés)
Ajuda no controle da pressão arterial alta (inalação direta ou
aromatização do ambiente)
Auxilia nos cuidados com a pele acneica (aplicação tópica, máscara
facial)
Auxilia nos cuidados com a pele madura (aplicação tópica,
máscara facial)
Alivia tosse espasmódica (aplicação tópica no peito e costas)
Alivia cólicas menstruais e intestinais (aplicação tópica ou
compressas quentes no ventre e baixo-ventre)
Propriedades sutis (inalação direta ou aromatização do ambiente)

+

Clique para
visualizar
a composição

copaíba
Wellife Óleo Essencial Copaíba recupera nossas forças
psíquicas e impulso criativo, mostrando que transitarmos
entre aquilo que sustenta nosso mundo material e aquilo
que almejamos no nosso mundo aspiracional é possível
quando deixamos a energia fluir.

Benefícios:
Alivia dores musculares e articulares (aplicação tópica nas regiões
doloridas)
Auxilia em dermatites (aplicação tópica)
Auxilia a cicatrização de cortes e feridas (aplicação tópica)
Auxilia em dores de garganta (gargarejo e aplicação tópica)
Auxilia em dores causadas por infecções urinárias (aplicação tópica
na região dos rins e no baixo-ventre)
Auxilia em dores da menstruação (aplicação tópica no baixoventre)
Reduz o estresse e a ansiedade (inalação e aromatização de
ambiente)
Propriedades sutis (inalação direta ou aromatização do ambiente)

+

Clique para
visualizar
a composição

copaíba

Óleos
Essenciais

eucalipto

Óleos
Essenciais

eucalipto
Wellife Óleo Essencial Eucalipto com o aroma refrescante
do eucalipto nos traz para a observação de como
respiramos, conectando-nos com o aqui e agora. Como
estiver nossa respiração é como estará nosso estado
psíquico: o eucalipto nos ajuda não ter medo de trazer
o meio externo para dentro, nem de levar um pouco de
nós para fora.

Benefícios:
Alívio de congestão nasal (inalação direta, aromatização do
ambiente, aplicação no peito e costas)
Alívio para tosse (aromatização do ambiente, aplicação no peito e
costas)
Melhora em gripes e resfriados (aromatização do ambiente,
aplicação tópica no peito, costas e solas dos pés)
Auxilia em dores de garganta (gargarejo e aplicação tópica)
Alívio em dores musculares e articulares (aplicação tópicas nas
regiões doloridas ou compressas quentes)
Propriedades sutis (inalação direta ou aromatização do ambiente)

+

Clique para
visualizar
a composição

TPMLess
Wellife Oleo Essencial TPM Less é um blend que se
sustenta na força do gerânio, da palmarosa e sálviaesclareia como equilibrantes hormonais, suavizados por
um topo cítrico e um fundo resinoso verde.

Benefícios:
Regula as oscilações de humor
Reduz o inchaço nos seios e baixo-ventre
Diminui cólica menstrual
Diminui calorões da menopausa
Auxilia na baixa de libido

+

Clique para
visualizar
a composição

TPM LESS BLEND

Óleos
Essenciais

BALANCE blend

Óleos
Essenciais

Balance
Wellife Oleo Essencial Balance é um blend que ajuda as
funções de eliminação do organismo e combina notas
florais com notas refrescantes, tendo o gerânio-bourbon
e a laranja-doce como destaques.

Benefícios:

Auxilia na retenção de água
Ajuda a má circulação nas pernas
Potencializa a digestão

+

Clique para
visualizar
a composição

relax
Wellife óleo essencial Relax é um blend que combina o
potencial sedativo da lavanda-verdadeira e da manjeronaverdadeira a um topo cítrico e uma base amadeirada,
trazendo uma sensação de relaxamento e alegria.

Benefícios:
Reduz a ansiedade
Ajuda na agitação mental
Reduz o estresse
Dimnui a dificuldade para dormir Auxilia na Tristeza

+

Clique para
visualizar
a composição

RELAX BLEND

Óleos
Essenciais

Imuni Blend

Óleos
Essenciais

Imuni
Wellife Óleo Essencial Blend Imuni um blend delicado,
que estimula as defesas naturais do organismo através
dos óleos essenciais de limão, lavanda e ravintsara e que
possui uma faceta suavemente especiada de fundo.

Benefícios:

Estimular a imunidade
Combater infecções respiratórias leves

+

Clique para
visualizar
a composição

Skin
Wellife Óleo Essencial Skin é um blend que traz a força
de dois óleos essenciais muito regeneradores para a pele:
a lavanda-verdadeira e a camomila-azul em um topo
refrescante com conotações antissépticas.

Benefícios:
Reduz a ansiedade
Ajuda na agitação mental
Reduz o estresse
Dimnui a dificuldade para dormir Auxilia na Tristeza

+

Clique para
visualizar
a composição

Skin blend

Óleos
Essenciais

Imuno Blend

Óleos
Essenciais

Imuno
Wellife Óleo Essencial Imuno é um blend potente com os
óleos essenciais de louro, ravintsara qt cineol e tea tree
com um topo cítrico e facetas especiadas.

Benefícios:

Estimular a imunidade
Infecções respiratórias moderadas

+

Clique para
visualizar
a composição

joint
Wellife Óleo Essencial Blend Joint são óleos essenciais
anti-inflamatórios nativos do Brasil valorizam este blend à
base de copaíba e erva-baleeira que possui um topo cítrico
com facetas refrescantes.

Benefícios:
Dores musculares
Inflamações nas articulações

+

Clique para
visualizar
a composição

joint blend

Óleos
Essenciais

óleo de coco - careador

Óleos
Essenciais

coco
Fracionado
Wellife Óleo de Coco Nucifera Fracionado é um óleo
vegetal natural de rápida absorção, também conhecido
como óleo carreador, o que o torna ideal para aplicação na
pele. É excelente para a pele seca e sensível,pois seu efeito
hidratante forma uma suave barreira que não obstrui os
poros e, ao contrário de outros óleos vegetais, deixa a pele
sedosa e não oleosa.
O Óleo de Coco é líquido e completamente solúvel com
todos os óleos essenciais e é incolor, inodoro e não causa
manchas.

+

Clique para
saber mais

+

Clique para
visualizar
a composição

difusores

difusores
Difusores e umidificadores ultrassônicos a frio e luminárias,
tudo em um só produto. Utilizando água para dispersar os óleos
em uma névoa fina pelo ar, vibrando intensamente a água de
forma que ela se vaporiza. Uma vez que os óleos essenciais são
misturados na água, são transportados junto com ela, gerando
um vapor sem calor, o que melhor preserva a integridade do
óleo essencial, e por isso são os melhores modelos. Além de ser
uma linda peça para a decoração de seu ambiente.
Possuem luminária noturna com 7 cores de luz de led.
Produz uma névoa poderosa e ultrafina que

3

alcança 20m2 e ajuda a purificar e umedecer o ar.
Configurações de tempo de 1, 3 e 6h

2

Capacidade para de 300ml (modelo 5 e 6) a
400ml (modelos 2 e 3) - entre 13h e 16h de
funcionamento.
Luz de LED com 7 cores.
Leve e estável. Bivolt (110/220v)

5
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Informações
nutricionais
e ingredientes

Relax
Suplemento

CLIQUE AQUI PARA VOLTAR
AO RELAX SUPLEMENTO
CLIQUE AQUI PARA VOLTAR
AO TPM LESS SUPLEMENTO

informações nutricionais e ingredientes

TPM Less
Suplemento

informações nutricionais e ingredientes

Detox
Suplemento

CLIQUE AQUI PARA VOLTAR
AO DETOX SUPLEMENTO

Hair, Nail
and Skin

Ingredientes: Ascorbato de Cálcio (Vitamina C), Fumarato
Ferroso (Ferro), Acetato de DL-alfa tocoferol (Vitamina
E), Niacinamida (Vitamina B3), Óxido de Zinco (Zinco),
D-Pantotenato de Cálcio (Vitamina B5), D-Biotina (Vitamina
B7), Cloridrato de Piridoxina (Vitamina B6), Palmitato de
Retinol (Vitamina A), Riboflavina (Vitamina B2), Nitrato de
Tiamina (Vitamina B1), Oxido de Cobre (Cobre), Selenito de
Sódio (Selênio), Ácido Fólico (Vitamina B9), Cianocobalamina
(Vitamina B12), Picolinato de Cromo (Cromo), Colecalciferol
(Vitamina D), Veiculo Óleo de Soja, Emulsificante Lecitina
de Soja. Cápsula: Água Purificada, Gelificante Gelatina,
Umectante (INS 422), Corantes (INS 171, INS 129, INS 133 e
INS 153). NÃO CONTÉM GLÚTEN. ALÉRGICOS: CONTÉM
DERIVADOS DE SOJA.

CLIQUE AQUI PARA VOLTAR
AO HAIR, NAIL AND SKIN

Ingredientes: Colágeno Hidrolisado, Ácido Ascórbico
(Vitamina C), Fumarato Ferroso (Ferro), Ácido
Nicotínico (Niacina), DL-Alfa Tocoferol (Vitamina E),
Oxido de Zinco (Zinco), Palmitato de Retinol (Vitamina
A), D-Pantotenato de Cálcio (Ácido Pantotênico),
Cianocobalamina (Vitamina B12), Colecalciferol
(Vitamina D), Cloridrato de Piridoxina (Vitamina
B6), Riboflavina (Vitamina B2), Nitrato de Tiamina
(Vitamina B1), Ácido Fólico (Ácido Fólico), Selenito
de Sódio (Selênio), D-Biotina (Biotina) e Veiculo Óleo
de Palma; Cápsula: Água purificada, Geleificante
(Gelatina), Umectante (INS 422) e Corantes (INS 171,
INS 123 e INS 153).
NÃO CONTÉM GLÚTEN. Colorido Artificialmente.

CLIQUE AQUI PARA VOLTAR
AO COLLAGEN

Collagen
Gummy

Ingredientes: Colágeno hidrolisado Verisol®, Vitamina
C (ácido ascórbico), agente de brilho (óleo vegetal e
glaceante cera de carnaúba), edulcorantes xarope
de maltitol, sorbitol e gicosídeos de esteviol (stevia),
geleificante gelatina, acidulantes ácido láctico e ácido
cítrico, aromatizante, corante natural carmim.
Contém corantes e aromatizantes naturais.
Cada 3 unidades contém 2,5g de Verisol®.
NÃO CONTÉM GLÚTEN.
ALÉRGICOS: PODE CONTER LEITE, SOJA E PEIXES.
SEM AÇÚCAR.

CLIQUE AQUI PARA VOLTAR
AO COLLAGEN GUMMY

informações nutricionais e ingredientes

Collagen

informações nutricionais e ingredientes

Imuni Mais
Suplemento

Ingredientes:
Cranberry
(Vaccinium
macrocarpon) e Veiculo (Óleo de Girassol);
Cápsula: Água purificada, Geleificante
(Gelatina), Umectante (INS 422) e Corantes
(INS 171 e INS 129). Não contém Glúten.
Colorido Artificialmente.

CLIQUE AQUI PARA VOLTAR
AO IMUNI MAIS SUPLEMENTO

Colágeno Joint
Suplemento

Ingredientes: Race-alfa-tocoferol (Vitamina E),
Colágeno de frango com Colágeno tipo II (não
desnaturado) e Veiculo (Óleo de Girassol);
Cápsula: Água Purificada, Geleificante
(Gelatina), Umectante (INS 422) e Corante
(INS 171). NÃO CONTÉM GLÚTEN. Colorido
artificialmente.

CLIQUE AQUI PARA VOLTAR
AO COLÁGENO JOINT
SUPLEMENTO

CLIQUE AQUI PARA VOLTAR
AO RELAX TEA

CLIQUE AQUI PARA VOLTAR
AO TPM TEA

CLIQUE AQUI PARA VOLTAR
AO DIGEST TEA

CLIQUE AQUI PARA VOLTAR
AO BALANCE TEA

informações nutricionais e ingredientes

Chás Wellife

informações nutricionais e ingredientes

Óleos essenciais
Singles

CLIQUE AQUI PARA VOLTAR
AO ÓLEO DE HORTELÃ

CLIQUE AQUI PARA VOLTAR
AO ÓLEO DE LAVANDA

CLIQUE AQUI PARA VOLTAR
AO ÓLEO DE LIMÃO SICILIANO

CLIQUE AQUI PARA VOLTAR
AO ÓLEO DE LARANJA DOCE

CLIQUE AQUI PARA VOLTAR
AO ÓLEO DE MELALEUCA

CLIQUE AQUI PARA VOLTAR
AO ÓLEO DE ALECRIM

CLIQUE AQUI PARA VOLTAR
AO ÓLEO DE GERÂNIO

CLIQUE AQUI PARA VOLTAR
AO ÓLEO DE CAPIM LIMÃO

informações nutricionais e ingredientes

Óleos Essenciais
Singles

informações nutricionais e ingredientes

Óleos essenciais
Singles

bergamota

CLIQUE AQUI PARA VOLTAR
AO ÓLEO DE BERGAMOTA

CLIQUE AQUI PARA VOLTAR
AO ÓLEO DE COPAÍBA

CLIQUE AQUI PARA VOLTAR
AO ÓLEO DE EUCALÍPTO

TPM
Less

Balance

CLIQUE AQUI PARA VOLTAR
AO BLEND DE ÓLEOS TPM

CLIQUE AQUI PARA VOLTAR
AO BLEND DE ÓLEOS BALANCE

relax

CLIQUE AQUI PARA VOLTAR
AO BLEND DE ÓLEOS RELAX

Imuni

CLIQUE AQUI PARA VOLTAR
AO BLEND DE ÓLEOS IMUNI

informações nutricionais e ingredientes

Óleos essenciais
Blends

informações nutricionais e ingredientes

Óleos essenciais
Blends

Óleo Carreador

Skin

Imuno

CLIQUE AQUI PARA VOLTAR
AO BLEND DE ÓLEOS SKIN

joint

CLIQUE AQUI PARA VOLTAR
AO BLEND DE ÓLEOS JOINT

CLIQUE AQUI PARA VOLTAR
AO BLEND DE ÓLEOS IMUNO

CocoFracionado

CLIQUE AQUI PARA VOLTAR
AO ÓLEO CARREADOR

Ajudando
pessoas
reais
“Meu nome é Andreia. Adorei encontrar
uma empresa com produtos de qualidade
e preços acessíveis pensados para
a mulher. Uso a linha e recomendo, os
produtos são maravilhosos! Agradeço
pela qualidade, vocês são nota 1000! Me
sinto muito bem em usá-los e indicá-los.”
Andreia Santos

www.wellife.com.br

f wellifesuplementos

wellife_suplementos

