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A Verdeanis é especializada em produtos naturais,
incluindo chás e suplementos alimentares funcionais.
Atualmente, com investimento em equipamentos,
infraestrutura, pesquisa e tecnologia, a Verdeanis
oferece um padrão de qualidade internacional em
toda a sua linha de produtos. 

A Verdeanis segue os sistemas de controle e
qualidade do FDA (Food and Drug Administration),
órgão de saúde regulador dos Estados Unidos. O
compromisso com o FDA QUALITY METRICS garante
que possamos  sempre buscar uma melhoria
contínua dos processos e  produtos, reafirmando o
nosso compromisso rigoroso  com a qualidade. Além
disso, todos os nossos suplementos alimentares
atendem todas as Instruções Normativas da ANVISA.

Produtos confiáveis e
diferenciados que garantem a

satisfação do cliente diante dos
resultados alcançados. 

Os insumos utilizados na produção são fornecidos por
empresas altamente qualificadas e reconhecidas
nacionalmente e internacionalmente. Em nossos laboratórios
são realizados diversos testes de qualidade nas matérias-
primas, tais como as caracterizações organolépticas, físico-
químicas e microbiológicas. As análises confirmam a natureza
e a segurança de uso de toda a matéria-prima.

A VERDEANIS É UMA EMPRESA QUE
NASCEU COM O OBJETIVO DE AUXILIAR
AS PESSOAS NA BUSCA POR MAIS
QUALIDADE DE VIDA E SAÚDE. 

MATÉRIA-PRIMA CERTIFICADA

COMPROMISSO COM A QUALIDADE 



Produtos exclusivos formulados com base em
pesquisas científicas de alta credibilidade e
desenvolvidos de acordo com os parâmetros do FDA
Quality Metrics (Métrica de Qualidade do
Departamento de Administração de Drogas e
Alimentos dos Estados Unidos — FDA) 

Com uma equipe multidisciplinar de profissionais
capacitados e comprometidos com a saúde humana, a
qualidade dos seus produtos é garantida. Os insumos
utilizados são selecionados e fornecidos de laboratórios
altamente qualificados, ao mesmo tempo que testes de
qualidade internos também são executados
periodicamente, em ambiente de produção limpo e
esterilizado. O resultado são produtos confiáveis e
diferenciados que garantem a satisfação do consumidor.  

PRODUTOS EXCLUSIVOS 

SAÚDE EM PRIMEIRO LUGAR 

QUALITY METRICS



A Natublend é uma marca premium da Verdeanis, responsável por desenvolver produtos de
alta qualidade utilizando-se de matérias-primas importadas, contendo alto grau de pureza. 



Calm Caps é um suplemento alimentar indicado para pessoas
que desejam uma noite de sono mais proveitosa, visto que suas
substâncias são capazes de aliviar os sintomas da ansiedade,
hiperatividade e tensão. Além disso, sua formulação conta com
ingredientes que estimulam a produção de melatonina
(hormônio do sono), auxiliando aqueles que possuem
problemas como insônia.

CALM CAPS

INOSITOL

L-TRIPTOFANO

MAGNÉSIO

VITAMINA B6



Vitastrong Hair Care é um nutricosmético para cabelos e unhas formulado
por especialistas em nutrição e saúde capilar. É rico em nutrientes,
vitaminas e minerais que auxiliam na melhora da saúde dos cabelos,
unhas e também na vitalidade da pele, agindo de dentro para fora,
auxiliando no crescimento saudável dos anexos cutâneos (cabelos e
unhas) e fortalecimento. Sua fórmula exclusiva e pioneira possui
ingredientes com apoio de milhares de pesquisas científicas, sendo seus
componentes pelo FDA (Food And Drug Administration, órgão que regula
os alimentos e suplementos alimentares).

Vitastrong Hair Care é o nutricosmético mais completo do Brasil, sendo
um blend exclusivo composto de 16 (dezesseis) nutrientes e vitaminas 
 essenciais para o fortalecimento e saúde dos fios de cabelo e unhas: 

Ácido Fólico, Betacaroteno, Biotina, Cálcio, Ferro, Espirulina
(Spirulina platensis), Inositol, Magnésio, Niacina, Piridoxina
(Vitamina B6), Riboflavina, (Vitamina B2), Selênio, Tiamina
(Vitamina B1), Tocoferol (Vitamina E), Vitamina C e Zinco. 

VITASTRONG
HAIR CARE 



ACEROLA, COENZYMA Q10,
CURCUMINA, NIACINA,

PYCNOGENOL, RESVERATROL,
TOCOFEROL E ZINCO

ANTIOXIDANTS
COMPLEX

FÓRMULA EXCLUSIVA 

Antioxidants Complex é um suplemento alimentar diário rico em
poderosos antioxidantes naturais capazes de combater os
radicais livres de forma eficaz e natural. A sinergia entre os seus
ingredientes promovem o bem-estar protegem as células sadias
do organismo contra a ação maléfica dos radicais livres.
Combinados, os ingredientes de Antioxidants Complex agem
como moderadores, reduzindo a concentração de radicais livres
e do estresse oxidativo. Além disso, os componentes do
suplemento ajudam a produzir energia para as células, a
fornecer suporte para o sistema imunológico e nervoso e a
reduzir os sinais de envelhecimento. 



Estudar e trabalhar ficou mais fácil com INTENSE FOCUS, um  produto
100% natural e totalmente seguro, combinando os benefícios de diversos
compostos naturais utilizados para melhorar as funções cognitivas.
Diversos estudos científicos confiáveis comprovam a sua eficácia em
melhorar a memória a curto e longo prazo, o estado atenção e
concentração, tanto em jovens quanto adultos.

Intense Focus ainda pode aumentar a resistência física e melhorar o
cansaço mental, sendo extremamente útil em jornadas de trabalho
cansativas ou que requerem atenção adicional ou até  mesmo longos
períodos de estudo. O suplemento também alivia os sintomas da
ansiedade e do estresse, muito comuns em  estudantes que estão em
uma rotina intensa de estudos ou profissionais que enfrentam jornadas
de trabalho estressantes e extenuantes. 

INTENSEFOCUS 
MEMORY BOSTER CAPSULES 

Fosfatidilserina - Guaraná - L-Tirosina, Magnésio L-Treonato - Niacina
- Pycnogenol - Vitamina B1 - Vitamina B6 - Vitamina C - Zinco



Bio Shape Pre-Workout Thermogenic foi desenvolvido por especialistas
em nutrição e saúde após diversas pesquisas e testes realizados em
seus ativos. Associado a um estilo de vida saudável, auxilia no aumento
da produção de energia usada na contração muscular, melhora o
desempenho e qualidade dos treinos, diminui o desgaste e a fadiga.
Além disso, potencializa a perda de gordura localizada.

BETA-ALANINA / CAFÉ-VERDE /
INOSITOL / L-ARGININA / L-SERINA

/ PICOLINATO DE CROMO
SPIRULINA / TAURINA 

8 INGREDIENTES ESSENCIAIS PARA AUXILIAR NA
PERDA DE PESO SAUDÁVEL 

BIO SHAPE PRE-WORKOUT 



Originado na Índia, o GOLDEN MILK é uma bebida milenar,
muito  conhecida pela combinação de especiarias com
propriedades anti- inflamatórias e antioxidantes excepcionais.
Contudo, o sabor forte e marcante da bebida dourada não
agrada a todos os paladares.

Neste caso, é possível usufruir de todos os benefícios do
GOLDEN  MILK em cápsulas! Duas cápsulas diárias equivale
a todos os  benefícios de um copo da bebida. Isso porque o
mix é feito com o ingrediente ativo do açafrão, que é o
protagonista da bebida: a  curcumina, já em sua forma de
alta absorção.

Além disso, o suplemento foi desenvolvido afim de suprir todas
as necessidade nutricionais que a mistura original
proporcionaria em apenas duas cápsulas diárias. Essa
combinação de ingredientes nobres promete trazer centenas de
benefícios para a saúde, melhorando a imunidade e prevenindo
diversas doenças crônicas. 



Artemis é um pré-treino desenvolvido especialmente para
as mulheres. Possui fórmula exclusiva e inovadora, voltado
para o melhor aproveitamento do organismo feminino,
sendo desenvolvido com a consultoria de especialistas em
nutrição e saúde dos Estados Unidos. 

COMPOSIÇÃO IDEAL PARA
O MELHOR DESEMPENHO
DAS MULHERES DURANTE
O TREINO. 

 
• Beta-Alanina  
• Café-Verde 
• Cálcio 
• Curcumina
• L-Arginina
• Niacina
• Piridoxina 
• Pycnogenol
• Taurina 
• Vitamina C 

ARTEMIS WOMEN’S 



LIBER MAN é um suplemento alimentar desenvolvido especialmente para
a saúde do homem, vez que possui componentes com diversos estudos
científicos que comprovam sua eficácia para auxiliar na melhora da
qualidade de vida e condições inerentes ao sexo masculino. Sua fórmula
exclusiva auxilia o organismo masculino no fortalecimento do sistema
imunológico, inibição da fadiga muscular e produção hormonal. Liber Man
foi desenvolvido por meio de consultoria de especialistas em nutrição e
saúde masculina dos Estados Unidos. 

Liber Man é um blend exclusivo e inédito no Brasil, composto de 8
(oito) ingredientes essenciais para a saúde do homem: 

Alicina - Curcumina - Licopeno -L-Arginina 

Magnésio - Extrato de Romã - Selênio - Zinco 

LIBER MAN 



DISSOL PRO

Dissol Pro é o suplemento alimentar mais consumido e
bem avaliado do Brasil para auxiliar na dissolução e
expulsão de cálculos renais. Dissol Pro também
promove a saúde dos rins e vesícula, órgãos sujeitos à
ação de toxinas, aparecimento de cálculos e acúmulo
de agentes nocivos que afetam o seu funcionamento
normal. 

BIOTIINA - MAGNÉSIO - NIACINA (VITAMINA B3), PIRIDOXINA (VITAMINA B6) -
PSYLLIUM - RIBOFLAVINA (VITAMINA B2) - TIAMINA (VITAMINA B1) TOCOFEROL

(VITAMINA E)



CIRCULA ACTIVE

Circula Active é o composto natural mais completo do
mercado, vez que melhora circulação e previne o
aparecimento de hemorroidas, inchaço nas pernas,
varizes, tromboses e outros distúrbios circulatórios. O
suplemento alimentar combina nutrientes e vitaminas
essenciais para melhorar a saúde circulatória, vez  que
estimula a  circulação sanguínea de  forma saudável. 

CURCUMINA - ESPIRULINA - FERRO - L-ARGININA-MAGNÉSIO, NIACINA
(VITAMINA B3), PYCNOGENOL (PINUS PINASTER), VITAMINA C



FIGAPRO

Figapro é o suplemento alimentar mais reconhecido
do Brasil para auxiliar em casos de excesso de gordura
no fígado. Figapro possui ativos hepatoprotetores,
sobretudo ativos capazes de atuar de na remoção do
excesso de gordura do fígado, estimular o fluxo biliar,
além de proteger o fígado e a vesícula contra a ação de
toxinas prejudiciais.

ALICINA - ESPIRULINA - MAGNÉSIO - RESVERATROL - TIAMINA (VITAMINA B1),
TOCOFEROL (VITAMINA E) - VITAMINA C - ZINCO



COLEST BALANCE

Colest Balance é um produto exclusivo e totalmente
único, formulado com os melhores ingredientes
naturais com propriedades capazes de auxiliar na
redução do colesterol LDL, conhecido como "colesterol
ruim", além de beneficiar a saúde cardiovascular e
fortalecer o coração.

ALICINA - ESPIRULINA - INOSITOL - NIACINA - PSYLLIUM - ZINCO



IMUNOPLUS

Imunoplus é um suplemento alimentar exclusivo
desenvolvido por especialistas em saúde após estudos
aprofundados sobre seus ativos que podem auxiliar no
aumento da imunidade do organismo de forma
totalmente natural e saudável. Imunoplus é um
suplemento alimentar exclusivo e premium que
combina 10 dos melhores ingredientes para aumentar
a imunidade do organismo, de acordo com a Examine
(maior banco de dados de nutrição e suplementação
online do mundo) e o PubMed (Banco de Dados do
Instituto Nacional de Saúde dos Estados Unidos).

ACEROLA (VITAMINA C) - ALICINA - CURCUMINA - FERRO - PRÓPOLIS VERDE -
SELÊNIO - PIRIDOXINA (VITAMINA B6) - RESVERATROL - TOCOFEROL (VITAMINA E)

- ZINCO



GLICEM PRO

Glicem Pro é um suplemento alimentar exclusivo
formulado para auxiliar pessoas que desejam
equilibrar a dieta e controlar os níveis de glicose de
forma natural. Glicem Pro foi desenvolvido por
especialistas após estudos aprofundados sobre seus
ativos, que são capazes de auxiliar na redução do
açúcar no sangue e minimizar o risco de problemas
relacionadas.

CURCUMINA - L-ARGININA - MAGNÉSIO - PICOLINATO DE CROMO - PSYLLIUM -
TIAMINA (VITAMINA B1), VITAMINA C - ZINCO



ARTICULAVIT

Articulavit é um suplemento alimentar natural
desenvolvido com ativos que possuem diversas
evidências científicas quanto ao seu papel
complementar na melhora das condições de dores e
inflamações crônicas em geral. O suplemento
alimentar pode ser usado de forma contínua,
preventiva e prolongada por pessoas que apresentam
qualquer um dos tipos de graus de inflamação. Isso
ocorre porque seus componentes naturais não
agridem a mucosa gástrica e não provocam efeitos
colaterais.

CURCUMINA - ESPIRULINA - MAGNÉSIO - PYCNOGENOL (PINUS PINASTER),
VITAMINA C - VITAMINA E



LIBISENSES

Libisenses é um suplemento alimentar desenvolvido
para homens e mulheres que pode ajudar a melhorar
a qualidade da vida amorosa, além de proporcionar
mais energia e vigor para as atividades do dia a dia.
Possui fórmula exclusiva, não compromete a saúde
dos usuários e pode ser usado com segurança, vez que
não possui contraindicações.

ALICINA - L-ARGININA - MAGNÉSIO - NIACINA - PIRIDOXINA - SELÊNIO -
TOCOFEROL - ZINCO



SAÚDE DA MULHERSAÚDE DA MULHER



FEMME FREE

Femme Free é um suplemento alimentar exclusivo
que pode auxiliar na melhora da saúde da mulher,
sobretudo porque em sua composição possui
substâncias naturais que podem beneficiar na
melhora sintomas da tensão pré-menstrual (TPM).
Femme Free pode ser capaz de ajudar com os
sintomas emocionais e físicos.

ACEROLA (VITAMINA C) - CÁLCIO - INOSITOL - L-TRIPTOFANO - MAGNÉSIO -
PIRIDOXINA - RIBOFLAVINA - TIAMINA



FERTIVITY Q10

Fertivity Q10 possui uma fórmula exclusiva que pode
ser útil para beneficiar a qualidade de vida das
mulheres, vez que possui ingredientes que podem
melhorar a qualidade do óvulo e da ovulação, o que
pode ser útil na saúde reprodutiva da mulher. Além
disso, possui coenzima Q10, essencial em diversos
eventos celulares, agindo também como
antioxidante. Desta forma, é um suplemento
alimentar diário que pode ser útil para a saúde
reprodutiva da mulher, incluindo mulheres que
possuem Síndrome do Ovário Policístico.

COENZYMA Q1O - CROMO - MYO-INOSITOL - PIRIDOXINA - RIBOFLAVINA -
TIAMINA - VITAMINA C - ZINCO



MENOVIT

Menovit é um suplemento alimentar composto de
ativos que podem auxiliar na melhora dos sintomas
da menopausa. Os componentes presentes na sua
composição atuam para auxiliar o corpo a regular e
repor as necessidades do organismo da mulher de
forma mais confiável e saudável. Menovit, aliado à
uma dieta equilibrada e prática de exercícios
regulares, pode ajudar a aliviar inúmeros sintomas
da menopausa, incluindo alterações de humor,
ansiedade e os conhecidos "calores da menopausa".

ACEROLA (VITAMINA C) - CÁLCIO - FERRO - MAGNÉSIO - PYCNOGENOL (PINUS
PINASTER) - PIRIDOXINA - VITAMINA E - ZINCO



BASEADAS EM ESTUDOS CIENTÍFICOS

FÓRMULAS EXLUSIVAS E INOVADORAS 

LABORATÓRIOS COM PADRÃO DE
QUALIDADE INTERNACIONAL, COM
PROCEDIMENTOS BASEADOS NAS

DIRETRIZES DO FDA QUALITY METRICS
(FOOD AND DRUG ADMINISTRATION)

UTILIZAÇÃO APENAS DE MATÉRIAS-
PRIMAS CERTIFICADAS E APROVADAS

EM LAUDOS LABORATORIAS DE
FORNECEDORES RECONHECIDOS NO

BRASIL E NO EXTERIOR.



WhatsApp 

(31) 97110-8851 
Telefone 

(31) 3019-8587 

comercial@verdeanis.com.br 

WWW.VERDEANIS.COM.BR 


