
 



 
 
 

 
REHIDRATANTE 

 
Pó para preparar uma deliciosa bebida com sabor abacaxi, especialmente formulado 

para esportistas e atletas. E uma bebida hipotônica que regula o transporte de 
electrolítos a nível celular para recuperar níveis de hidratação com maior rapidez. E 
ideal para as pessoas interessadas em ter um melhor rendimento em sua atividade 

física. 
 

Auxilia: 
No balance hidroelectrolítico adequado para o desempenho da 

atividade física melhorando sua performance e resistência. 
Pelo alto conteúdo de potássio, evita câimbras e problemas 
ligamentos e tendões e espasmos musculares. Também nos 

problemas de febre e calor intenso, pois regula a termogenésis 
do corpo, alem de limpar os rins de diferentes resíduos 

minerais. 



 
 

 
 
 
 
 
 
Concentrado líquido refrescante para purificar o corpo.  Omnilife Aoé Beta é uma 
bebida feita do extrato de sabila aloe vera (babosa) com sabor delicioso, com muitas 
aplicações terapêuticas, que, quando combinado com outros alimentos melhora 
seus resultados e é de absorção muito rápida .  É excelente para desintoxicar, 
desinflamar, limpar, desinfetar e cicatrizar qualquer parte do corpo e ainda contêm 
beta-caroteno que é um poderoso antioxidante.  
 
Auxilia:  
Os nutrientes contidos ajudam a combater os radicais livres que danificam nossas 
células.  No processo de coagulação, ideal para queimaduras, feridas, ulceras, 
sejam estas internas ou externas. Na prisão de ventre e hemorróidas. Na 
desinflamação em todos nossos órgãos e na absorção de nutrientes novos. Na 
recuperação de tratamentos agressivos como quimioterapias, nas funções renais e 
hepáticas. Funciona como um filtro contra as toxinas.  



 
 
 
 

 
REGENERADOR DE CELULAS 
 
 Pó para preparar uma bebida a base de soja sabor maçã com 
canela e leite condensado.  Este produto apresenta como 
ingrediente principal a proteína isolada de soja, que contem como 
aminoácidos essenciais arginina, colina e taurina que auxiliam na 
formação adequada dos músculos e cartilagens (tendões e 
ligamentos), e na recuperação por qualquer prejuízo de 
desenvolvimento.  
Ela ajuda o organismo a liberar o 
hormônio do crescimento produzido 
naturalmente que, beneficia o processo 
de regeneração celular, cicatrização e 
produção de massa muscular  na 
formação muscular adequada e no bom 
funcionamento do sistema nervoso 
central.  



Auxilia:  Ajuda a reconstituir, tonificar e fortalecer os músculos, ossos, tendões e ligamentos.  
  Melhora significativamente a algumas funções sexuais, em homens, aumenta a contagem e 
mobilidade de espermatozóides o que é benéfico para a fertilidade. Nas mulheres, fortalece o sistema 
reprodutivo e elimina problemas da menopausa e menopausa precoce. 
 Melhora a condição geral de pessoas com câncer.  
  Retarda o envelhecimento, já que estimula a hipófise a liberar o hormônio do crescimento (ajudando 
a evitar rugas).   
  Aumentar significativamente o processo de cicatrização de feridas e lesões músculo-esquelético.  
  É ideal para problemas de coluna e hérnia de disco.  
  É uma maravilhosa ajuda em problemas de varizes, porque ajuda a manter ou restaurar a 
elasticidade vascular que é perdida com a idade.  
  Aumenta significativamente as defesas (sistema imunitário).  
  Da tonalidade e volume de massa muscular.  
  Diminui a gordura corporal combater a celulite.  
  Evitar o acúmulo de plaquetas e, portanto, a formação de coágulos sanguíneos responsáveis pela 
maioria dos ataques cardíacos.  
  Protege as artérias, tornando-os mais dúctil (flexível), reduzindo assim o risco de desenvolver 
problemas cardiovasculares.  
  Reduzir o colesterol no sangue.  
  Ajuda para o início da recuperação pós-operatória.  
  Melhora a qualidade do sono. 
  Melhorar todo o sistema endócrino (glândulas do corpo).  
  Ajuda a regular a pressão arterial (hipertensão).  



 
 

 
 
 

 
PROTEGE AS CELULAS 

 
 Pó para preparar uma bebida saborosa antioxidante. Fornece uma 
grande fonte de vitamina C (hidro e lipossolúvel)e ajuda a combater 

radicais livres que danificam as células. 
 

Auxilia: 
As funções do sistema respiratório, como as gripes e resfriados, na 

eliminação de problemas de caráter alergênico, e útil contra qualquer 
infecção.  Retarda efeitos do envelhecimento celular causado pelos 

radicais livres, ajuda a ter uma melhor circulação sanguínea, combinado 
com o One Per Meal ajuda a combater efetivamente diferentes tipos de 
câncer. Prevê doenças degenerativas e ajuda a produzir colágeno como 

antioxidante da pele. 
 



 
 

 Sistema digestivo – calcifica. 
 

Pó para preparação de uma bebida rica e cremosa com sabor de 
Pêssego. Composto de 30 fibras, sementes, mamão e ameixa em pó, 
fibras derivadas de Sêmola de Aveia, Sêmola de Milho, Fibra de Soja, 
Cálcio, Magnésio, Vitamina C e Vitamina D; Betabel e Lactobacillus que 
alimenta e nutre as paredes do intestino. 
 
Auxilia:  
 
Na limpeza do sistema digestivo, ajuda ao bom funcionamento do 
cólon, calcifica os ossos, regenera a flora intestinal, ajuda às pessoas a 
evacuar (quando tem intestino preso), prisão de ventre (1med. c/1/2 lt. 
de água mais 1/2 lt. de água sozinha), diarréias (1med.em um copo 
c/água), gastrite, acidez, gota. Não e laxante, desintoxica, ajudam a 
melhorar problemas de acne e aumenta o cálcio em grávidas e 
lactantes. Misturado com o teatino e excelente para as pessoas que 

tem diabetes, e misturado com Aoe para problemas de gastrite e ulcera 
intestinal e ajuda a fixar o cálcio nos ossos entre outros benefícios. 
 



Pó para preparo de uma bebida deliciosa sabor de 
laranja, limão e cereja. Alimento que ajuda ao 
corpo a gerar de 6 a 8 horas de energia de 
maneira natural, elimina cansaço físico, mental 
e fadiga; problemas de depressão e preguiça. Tira 
a sensação de sono, melhora a timidez, pois atua 
a nível neuronal, alivia dores de cabeça, 
musculares, lombares. 

 
 
 

 
 
 

 
 

Energia 
 



 
 
 

 
 
 
 
 

                     Cérebro 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Contém grandes quantidades de colina que é um alimento cerebral alimento 
que encontramos no peixe (3cuch=10kl de peixe cru), faz que os 
neurotransmissores se reproduzam, ajuda a melhorar a memória e a 
concentração, otimiza o funcionamento dos 5 sentidos já que agudiza o 
funcionamento do sistema nervoso central e frontal, e melhora o processo da 
aprendizagem, melhora problemas de Parkinson, Alzheimer, esclerose 
múltiplas, lagoas mentais e qualquer outro problema nervoso. Misturado com 
Magnus tira a dependência química de álcool, drogas, tabaco e medicamentos 
fortes, já que atua como um efetivo desintoxicante sangüíneo. Sabor de 
cítricos. 
 



 
 
 
 
 

 
 

 Complementa a nutrição 
 
 

Produto em pó, equivalente a uma refeição, supre 
a carência nutricional (1-3v 1/2hr antes de cada 
refeição), ajuda a aumentar massa muscular 
(como sobremesa) subir ou baixar de peso (1/2hr 
antes de cada refeição), contem tudo o que o 
corpo precisa para ficar bem tudo o dia.  Auxilia 
nos problemas de anemia crônica, tratamentos 
agressivos de quimioterapias, hepatite e HIV. 
Fonte nutricional para grávidas e bebes. 



 
 
 
 
 
 

 QUEIMAR GORDURAS 
 
Regula o processo da termogenésis do corpo que 
ajuda a quebrar as células gordurosas que 
existem no corpo. Tira o excesso de gorduras no 
corpo, porem, ajuda a reduzir peso e medidas sem 
fazer dietas nem exercício; auxiliam nos 
problemas de trombose, cistos, fibromas, miomas, 
nódulos de gordura, varizes e diabetes, pois 
regula o processo de açúcar no sangue. Para 
ótimos resultados indefetivelmente 6x dia. 



        Sistema hormonal feminino 
 

 
Auxilia no mau funcionamento hormonal, sintomas da 

menopausa, TPM, regula o fluxo menstrual, problemas de 
frigidez. Combinado com Power Maker ajuda a engravidar 

fortalecendo o útero e os ovários, 
 
 
 

 
 

Sistema Hormonal masculino 
 

Auxilia no mal funcionamento hormonal, sintomas da 
andropausia, mau cheiro, e problemas de impotência 

combinado com Power Maker. 
 
 



 

 
 

  
Eleva a imunidade 

 
Blinda as células das doenças, combinado com outros 

produtos maximiza as funções fisiológicas, especifico para 
problemas degenerativos como câncer, HIV, lupus, e 

problemas ocasionados pelo uso de corticóides, também 
no tratamento de leucemia, febre reumática, arritmia, 

taquicardia e para se cuidar contra agentes tóxicos gerados 
pelo meio ambiente. 



 
 
 
 
 
 
 

STRESS 
 

 
Proporciona energia, bem-estar geral, combate sensação de cansaço, 
fadiga, stress, assim como dores de cabeça, gota, câimbras. 
Promove energia mental para quem tem longas jornadas de trabalho 
de escritório. 
Ideal para grávidas, pois contem acido fólico, essencial para o bom 
desenvolvimento da medula espinal do feto, sobre todo nos três 
primeiros meses de gestação. 



 


