
*Estas declarações não foram avaliadas pela Food & Drug Administration. Estes produtos não se destinam a diagnosticar, tratar, curar ou prevenir qualquer doença.

Desenvolvido com Caroline Cederquist, M.D.

Onde vários suplementos são sugeridos, observe que o paciente pode não necessitar de todos eles.
   O Dr. Cederquist foi contratado como consultor médico no aconselhamento de Pure Encapsulations.
  Oferece suporte ao controle de peso como parte de um estilo de vida saudável, com dieta hipocalórica e exercícios regulares.

Disponível para download em 

Para saber mais entre em contato com uma de nossas
consultoras científicas através do: (11) 98769-0242

www.purecaps.com.br

Protocolo de Gerenciamento de Peso saudável  PureLean®*

Nome do Produto Ingredientes Função Dosagem
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Metabolic Xtra 
Código: MX9

• Berberine HCl 350 mg

• Alpha lipoic acid 100 mg

• Resveratrol 20 mg

• Crômio 135 mcg

• Suporte ao metabolismo
saudável da glicose*

1 cápsula, três vezes ao
dia, com refeições

AdipoLean 
Código: ADL6

• Extrato patenteado de irvingia gabonensis 150 mg 

• Lichia e complexo de chá verde 50 mg

• Relação de massa magra e
circunferência abdominal
saudável*.

1 cápsula, duas vezes
ao dia, com refeições

1 cápsula, duas vezes
ao dia, com refeiçõesXanthiTrim 

Código: XT6

• Mistura sinergética de fucoxantina, de óleo de algas marinhas e
de romã 300 mg 

• Extrato de chá verde com melhor absorção 150 mg

• Metabolismo de gordura
saudável e taxa metabólica*

Vitamin D3

Código:  
VDL (liquid) 

VD16 / VD11 / VD12 
(cápsulas)

• Vitamina D3 1,000 IU • Saúde cardiovascular*

• Suporte ósseo*

• Suporte imunológico*

• Saúde celular*

1 porção diária, com 
uma refeição

B12 liquid 
Código: B12L

• Vitamina B12 1,000 mcg • Produção de energia* 

• Função celular*

1 ml por dia
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PureLean®  
Pure Pack 
Código: PPPB3

• Multivitamínico PureLean®

• EPA / DHA com limão (300/200 mg)

• Magnésio (glicinato) 120 mg

• Ácido alfa lipóico com GlucoPhenol®, um novo extrato de fruta
desenvolvido com o Institute of Nutrition and Functional Foods

• Taurina 1,150 mg

• Suporte diário abrangente
ao gerenciamento
de peso*

 

• Apoio ao metabolismo da
glicose saudável*

• Bem-estar diário*

1 pacote por dia, com 
uma refeição

 

PureLean® Protein
Código:  

PLV6 (baunilha)
PLC7 (chocolate)

PLVS5 (estévia/baunilha)
PLVSB5 (estévia/basics)
PLW4 (whey/baunilha)
PLU9 (ultra/baunilha)

•
 
PLV6/PLC7: 15g de proteína (ervilha, arroz, chia), 3g de fibra,
núcleo multivitamínico/mineral, vegetariana

PLVS5: 15g de proteína (ervilha, arroz, chia), 3g de fibra, 120 mg de
estévia sem adição de açúcar, vegano

PLVS5: 15g de proteína (ervilha, arroz, chia), 3g de fibra, núcleo
multivitamínico/mineral, 120 mg de estévia sem adição de açúcar,
vegetariana

•
 

•  

•  
PLW4: 21g de proteína (whey), 4.75g aminoácidos de cadeia
ramificada, instantâneo para facilitar a mistura

PLU9: 25g de proteína (ervilha, arroz, chia), 5g de fibra, co-fatores de
nutrientes-chave, incluindo magnésio, cromo, biotina e chá verde, vegano

• 

• Saciedade*

• Bem-estar diário*

Consumir conforme
necessário
1-2 vezes por dia

PureLean® Fiber 
Código: PLFX3

• 

• Prebiótico PreticX ™ XOS

6g de fibra alimentar, incluindo 1g de glucomanano

• Magnésio (citrato) 100 mg

• Saciedade*

• Saúde digestiva*

Destoxificação*• 

• Controle glicêmico saudável*

Equilíbrio saudável da
microflora *

• 

2 colheres misturadas
com uma bebida, 30
minutos antes do jantar

Esta informação destina-se ao uso de profissionais de saúde, é apenas para fins informativos e não estabelece um relação médico-paciente.
Não deixe de consultar seu médico antes de fazer uso deste ou qualquer outro produto. Consulte seu médico para qualquer problema de saúde.
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