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Rejuvenescimento, detoxificação e emagrecimento são  as apostas da 
Sanavita na Beauty Fair de 2012 
 
Empresa apresenta ainda dois nutricomplexos para detoxificação do organismo - o DetoxGreen e 
DetoxRed - além do chá verde utilizado pela USP em pesquisa que comprovou o poder emagrecedor do 
alimento 
 
Uma das pioneiras na produção de alimentos nutritivos e funcionais, a Sanavita estará na Beauty Fair 
2012 com portfólio de produtos que proporcionam rejuvenescimento, detoxificação e emagrecimento. 
Líder na produção de colágeno em pó no país, com o maior número de sabores e nutrientes selecionados 
- a empresa traz para a Feira mais duas novidades: o Colágeno Men Care e o Colágeno Verão. Também 
expõe o único nutricomplexo específico para limpar as impurezas do organismo, em dois sabores, o 
DetoxGreen e o DetoxRed, além de apresentar o Chá Verde Sanavita, cujo poder emagrecedor foi 
comprovado em pesquisa da Esalq-USP. 
 
Primeiro Colágeno Exclusivo para os Homens 
Estudos mostram que, assim como as mulheres, a partir dos 30 anos o organismo masculino tem um 
declínio crescente na produção e renovação do colágeno, além de acentuada tendência à queda capilar. 
O Colágeno Men Care é o primeiro do mercado desenvolvido para atender os cuidados masculinos de 
reposição desta proteína, responsável pela sustentação das células e fortalecimento de pele, ossos, 
articulações e cabelo. Sua formulação combina colágeno hidrolisado com o aminoácido L-cisteína, 
vitaminas A, C, E, zinco e chá verde, para auxiliar a prevenção dos radicais livres e retardar o 
envelhecimento. "É um alimento prático, nutritivo e eficaz para homens que querem se cuidar", explica 
Andrea Frias - PhD em Nutrição e Coordenadora do Centro de Pesquisa Sanavita. 
 
Vem chegando o verão 
Outra novidade da empresa é o Colágeno Verão, que combina o colágeno em pó hidrolisado com 
antioxidantes e betacaroteno. O alimento é enriquecido com vitaminas A, C, E e zinco, que atuam como 
antioxidantes contra a ação dos radicais livres, que aceleram o envelhecimento. Já o betacaroteno, além 
de reforçar as defesas da pele contra a exposição aos raios solares potencializa o bronzeamento quando 
utilizado com frequência, tornando-o mais intenso e duradouro. 
 
Fórmulas inovadoras para detoxificar 
Outra aposta da empresa na Beauty Fair são os sucos DetoxGreen e o DetoxRed, nutricomplexos ricos 
em substâncias antioxidantes e deto-xificantes, entre os quais a couve, laranja, espinafre, maçã, 
blueberry, salsa e gengibre na versão Verde e as frutas cranberry, romã e blueberry enriquecidas com 
vitamina C, selênio e zinco, na versão Vermelha. "Ao longo do dia, o corpo é exposto a uma série de 
substâncias nocivas que, quando acumuladas, desequilibram o metabolismo normal. O Detox da Sanavita 
ajuda a eliminar estas impurezas, proporcionando bem-estar, saúde e, claro, beleza", explica Andrea. 
 
Saúde e Emagrecimento 
E se o assunto é beleza, não pode faltar uma opção que auxilia homens e mulheres a perder os 
indesejáveis quilinhos. Rico em polifenóis, vitaminas C, selênio e zinco, o Chá Verde Sanavita também 
ajuda a emagrecer. Em pesquisa da USP realizada no final de 2011 com o alimento da empresa, ficou 
confirmado que o consumo de Chá Verde rico em polifenóis da Sanavita, aliado à prática de atividade 
física, auxilia na perda de peso e no aumento de massa magra. 
 
Sobre a Sanavita 
A Sanavita® é uma empresa brasileira especializada em alimentos nutritivos e saudáveis, utilizando alta 
tecnologia para promover bem-estar e qualidade de vida. Fundada em 1984, inova nos segmentos de 



Beauty, Clinical, Slim, Bem-Estar e Sport Nutrition, estudados e chancelados pelo Centro de Pesquisas 
Sanavita (CEPS) e com parceria das maiores universidades brasileiras. 


