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Veículos Fagron Nutra
Opções 100% Funcionais



Veículos Fagron Nutra 

Diversas opções focadas em aumentar a adesão do paciente ao tratamento. 

Benefícios dos chocolates Chocolife®
Quando o medicamento é dispensado em um veículo saboroso e 100% funcional, o paciente apresenta maior adesão ao tratamento, sendo 
esta uma das principais vantagens de combinar ativos farmacêuticos às bases Chocolife®. Além disto, a potente ação antioxidante do cacau 
já é conhecida, assim como sua associação com a redução do IMC e aumento da saciedade, quando consumido regularmente. 

Chocolife® 50% Cacau
Ingredientes: Massa de cacau, manteiga de 
cacau, polidextrose, emulsificantes lecitina 
de girassol e poliricinoleato de poliglicerol, 
aromatizante vanilina e edulcorantes 
maltitol, eritritol  e sucralose.

Valor energético: 
106 kcal (Porção de 25 g)

Capacidade de incorporação: até 10% de 
ingredientes ativos.

Chocolife® 70% Cacau
Ingredientes: Massa de cacau, cacau em 
pó, polidextrose, emulsificantes lecitina de 
girassol e polirricinoleato de poliglicerol, 
aromatizante vanilina e edulcorante 
maltitol, eritritol e sucralose.

Valor energético: 
104 kcal (Porção de 25 g)

Capacidade de incorporação: até 10% de 
ingredientes ativos.

Chocolife® 71% Cacau
Ingredientes: Massa de cacau, manteiga de 
cacau, polidextrose, emulsificantes lecitina 
de girassol e poliricinoleato de poliglicerol, 
e edulcorante maltitol e estévia

Valor energético: 
130 kcal (Porção de 25 g)

Capacidade de incorporação: até 10% de 
ingredientes ativos.

Propriedades
 • O sabor marcante do cacau mascara o gosto de ativos 

farmacêuticos que apresentam sabor residual, garantindo, 
portanto, maior adesão do paciente ao tratamento.

 • Proporciona sinergismo entre base e ativo incorporado, assim 
pode melhorar os resultados no tratamento do paciente. 

 • Adoçado com maltitol, eritritol e sucralose ou estévia.
 • Atividade antioxidante do cacau.

Indicações 
 • Substituto do doce para uma alimentação mais saudável. 
 • Opção de lanche para dietas com ingestão controlada de 

açúcares, vegetarianas ou veganas.
 •  Indicado para alérgicos à proteína do leite de vaca e/ou proteína 

de soja.

 • Açúcar
 • Glúten
 • Lácteos
 • Gordura trans
 • Soja
 • Proteína do leite
 • Adoçantes artifíciais
 • Corantes artificiais
 • Origem animal

Chocolife®

 • Indicado para diabéticos, celíacos e autistas.
 •  Indicado para praticantes de atividade física.
 • Veículo ou excipiente em preparações nutricionais na forma de 

chocolates.
 • Veículo ou excipiente na pediatria. 



Todas as bases são sem glúten, soja, lácteos, corantes, adoçantes artificias, 
conservantes, açúcar, ingredientes de origem animal e gordura trans.
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Chocolife® Branco ao Leite de Coco 
Ingredientes: Manteiga de cacau, leite de coco em pó, farinha de 
coco branca em pó, polidextrose (fibra alimentar), fibra de bambu, 
goma acácia (fibra alimentar), emulsificantes (lecitina de girassol 
e poliricinoleato de poliglicerila), edulcorantes (maltitol, eritritol e 
estévia) e aromatizante sintético idêntico ao natural de baunilha.

Valor energético: 114 kcal (Porção de 25 g).

Capacidade de incorporação: até 10% de ingredientes ativos.

Chocolife® ao Leite de Coco 35% Cacau
Ingredientes: Manteiga de cacau, massa de cacau, leite de coco 
em pó, farinha de coco branca em pó, polidextrose (fibra alimentar), 
fibra de bambu, goma acácia (fibra alimentar) emulsificantes 
(lecitina de girassol e poliricinoleato de poliglicerila) e edulcorantes 
(maltitol, eritritol e estévia).

Valor energético: 110 kcal (Porção de 25 g).

Capacidade de incorporação: até 10% de ingredientes ativos.

Nutelin™: Creme de avelã com cacau 
Com uma fórmula totalmente exclusiva, Nutelin™ é a opção perfeita 
para aumentar a adesão em qualquer tipo de tratamento, seja na 
suplementação pré e pós-treino, no gerenciamento do peso ou na 
Dermatologia. Também é um grande aliado para as crianças, uma 
vez que é uma base saborosa e de fácil aceitação. 

Ingredientes: Gordura de palma*, pasta integral de avelã, leite de 
coco em pó, cacau em pó, polidextrose, farinha de coco, fibra de 
bambu, edulcorantes maltitol e eritritol, aroma sintético idêntico ao 
natural.

Valor Energético: 110 kcal (Porção de 25 g).

Capacidade de incorporação: até 10% de ingredientes ativos.

*Livre de solventes e químicos.
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Opções 100% Funcionais 

Vegan PRO™
Indicado para todas as pessoas que necessitam melhorar o aporte 
proteico, de forma saudável e prática. Contribui para redução do 
percentual de gordura e o aumento de massa muscular, bem como 
para a potencialização de treinamentos focados em hipertrofia. 

A base é composta por proteínas de origem vegetal (broto do arroz 
integral germinado orgânico e ervilha amarela), portanto pode ser 
indicada para pacientes vegetarianos e veganos. Também pode ser 
consumida por pacientes que apresentam alergias a proteínas do 
leite. 

Apresenta um excelente perfil de aminoácidos essenciais e não 
essenciais, sendo ideal para a melhora do desempenho físico, da 
massa muscular e da saúde.

Perfil dos principais aminoácidos essenciais e não essenciais 
(porção de 30 g)

24 g de Proteínas Vegetais
5000 mg de BCAA
4856 mg de Glutamina 
2229 mg de Arginina

Ingredientes Vegan PRO™ sabor baunilha: Mix de proteínas 
vegetais (proteína concentrada do arroz integral germinado, 
proteína concentrada de ervilha amarela), aromatizante idêntico ao 
natural de baunilha, goma xantana e edulcorante estévia (REB A).

Ingredientes Vegan PRO™ sabor chocolate com especiarias: 
Mix de proteínas vegetais (proteína concentrada do arroz integral 
germinado, proteína concentrada de ervilha amarela), cacau em pó, 
canela em pó, noz moscada em pó, cravo em pó, aroma idêntico ao 
natural de chocolate, goma xantana, e edulcorante estévia (REB A).

Valor energético: 116 kcal (Porção de 30 g).
Capacidade de incorporação: até 10% de ingredientes ativos.

Sabores: baunilha e chocolate com especiarias.
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Chocolife®

Cacau em pó 100%
Ideal para saborizar fórmulas, preparo de bebidas, smothies, ou 
receitas rápidas como bolo de caneca, panqueca, waffle etc.

Ingredientes: Cacau em pó.

Valor energético: 23 kcal (Porção de 10 g)

Capacidade de incorporação: até 10% de ingredientes ativos.



Bombom Anti-Celulite

Nutelin™ da Beleza Booster da Imunidade 

Cacau Sacietógeno

Bombom para Fortalecimento de 
Cabelos e Unhas 

Bombom Despigmentante 

Shake dos Fortes

Bombom Drenante

Bombom Seca Barriga 

Bombom Tira Fome Bombom dos Sonhos 

Bombom Digestivo
CactiX™ 125 mg
CitrusiM® 75 mg
Cucumis melo 50 mg
Chocolife® 50%  qsp 1 bombom 
Posologia:  Ingerir de 1 a 2 bombons ao dia.

PomAge™ 150 mg
SiliciuMax® 150 mg
OlivAge™ 50 mg
Nutelin™ qsp 10 g
Posologia: Ingerir 1 sachê ou blister ao dia.

Wellmune® 250 mg
Chocolife® ao leite de coco 35% qsp 1 bombom
Posologia: Ingerir 1 bombom ao dia.

CitrusiM® 300 mg
Carob Active™ 500 mg
Cacau em Pó Chocolife® 100% qsp 10 g
Posologia: Adicionar o conteúdo de 1 sachê em 200 mL de leite
de sua preferência ou conforme orientação do prescritor.

SiliciuMax® 300 mg
Chocolife® 50% Cacau  qsp 1 bombom 
Posologia: Ingerir de 1 a 2 bombons ao dia.

OlivAge™  50 mg
Chocolife® ao leite de coco 35% qsp 1 bombom
Posologia: Ingerir 1 bombom ao dia.

Creatina monohidratada 0,1 g / kg
Velvesterone™ 300 mg
Vegan PRO™  qsp 30 g
Posologia: Adicionar o conteúdo de um sachê em 200 mL de 
leite da sua preferência, ou água ou  água de coco ou conforme 
orientação do prescritor.

Cactix™ 500 mg
Chocolife® 71% Cacau  qsp 1 bombom
Posologia: Ingerir de 1 a 2 bombons ao dia.

CitrusiM® 500 mg
Chocolife® 71% Cacau  qsp 1 bombom
Posologia: Ingerir de 1 a 2 bombons ao dia.

Carob Active™ 250 mg
Chocolife® ao Leite de Coco 35% qsp 1 bombom
Posologia: Ingerir um bombom antes das principais refeições.

Affron® 14 mg
Chocolife® Branco ao Leite de Coco qsp 1 bombom
Posologia: Ingerir 1 bombom 2x ao dia.

ProAktin+™ 150 mg
Chocolife® 71% Cacau qsp 1 bombom
Posologia: Ingerir um bombom 15 minutos antes do almoço e 
jantar.

Chocolife® 

Sugestões de Fórmulas
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Affron®: Único fitoterápico padronizado em Lepticrosalides® 
(crocina e safranal), é indicado para reduzir a compulsão alimentar.

PomAge™: Proteção do colágeno e elastina da degradação enzimática.

SiliciuMax®: Silício orgânico em sua potência máxima e com maior 
biodisponibilidade.

OlivAge™: Clareamento e uniformização da pele. Padronizado em 20% 
de hidroxitirosol.

Wellmune®: Polissacarídeo de cepa Saccharomyces cerevisiae 
padronizado em β-glucana 1,3/1,6 indicado para melhora da imunidade.

Velvesterone™: Suplemento natural para estimular o aumento de força 
muscular.

Carob Active™: Fitoterápico padronizado em galactomananas e ácido 
gálico com ação sacietogênica por estímulo do trânsito intestinal e 
diminuição da grelina.

CactiX™: Fitoterápico padronizado em betalaina e indicaxantina com 
ação drenante 20 vezes superior. Indicado para redução da retenção 
de líquidos e celulite, além de ser muito utilizado em processos de 
detoxificação. 

ProAktin+™: Blend de bioativos composto por actinidina e 
Aktinnamics® indicado para digestão de proteínas e redução de 
indesejados efeitos gastrointestinais.

CitrusiM®: Fitoterápico padronizado em elevada concentração de C3G 
(>3%) indicado para redução de gordura abdominal.


