Crock Chia Tomate Seco com Páprica Picante
Um delicioso biscoito nutritivo e crocante para os seus melhores momentos. Seja em casa, no
trabalho, nos momentos de lazer ou para o lanchinho das crianças, o Crock Chia é uma ótima
pedida para qualquer hora e qualquer lugar. Afinal, ele é feito nos padrões Vida Natural, que visa
sempre buscar a combinação dos melhores ingredientes para uma perfeita harmonia entre o
sabor e a saúde.
Como todo produto Vida Natural, ele é livre de glúten, lactose e conservantes, e é feito com sal
do Himalaia (teor reduzido de sódio) e óleo de coco palmiste, um óleo saudável que não oxida
quando aquecido, além de ser livre de aditivos químicos. Portanto, você sempre pode confiar nos
produtos Vida Natural e ter a certeza de estar levando o melhor para a sua família.

Ingredientes
.Farinha de Chia .Farinha de Linhaça .Semente de Chia .Farinha de Arroz .Fécula de Batata
.Fécula de Mandioca .Amido de Milho .Fermento Biológico Seco .Sal do Himalaia .Óleo de Coco
Palmiste .Tomate Seco .Páprica Picante

Não contém
Glúten

Lactose

Ovos

Açúcar

Conservantes

Aditivos Químicos

Espessantes

Crock Chia Salsa, Cebolinha e Alho
Um delicioso biscoito nutritivo e crocante para os seus melhores momentos. Seja em casa, no
trabalho, nos momentos de lazer ou para o lanchinho das crianças, o Crock Chia é uma ótima
pedida para qualquer hora e qualquer lugar. Afinal, ele é feito nos padrões Vida Natural, que visa
sempre buscar a combinação dos melhores ingredientes para uma perfeita harmonia entre o
sabor e a saúde.
Como todo produto Vida Natural, ele é livre de glúten, lactose e conservantes, e é feito com sal
do Himalaia (teor reduzido de sódio) e óleo de palmiste, um óleo saudável que não oxida quando
aquecido, além de ser livre de aditivos químicos. Portanto, você sempre pode confiar nos
produtos Vida Natural e ter a certeza de estar levando o melhor para a sua família.

Ingredientes
.Farinha de Chia .Farinha de Linhaça .Semente de Chia .Farinha de Arroz .Fécula de Batata
.Fécula de Mandioca .Amido de Milho .Fermento Biológico Seco .Sal do Himalaia .Óleo de Coco
Palmiste .Alho Desidratado .Salsa Desidratada .Cebolinha Desidratada

Não contém
Glúten

Lactose

Ovos

Açúcar

Conservantes

Aditivos Químicos

Espessantes

Crock Chia Gergelim
Um delicioso biscoito nutritivo e crocante para os seus melhores momentos. Seja em casa, no
trabalho, nos momentos de lazer ou para o lanchinho das crianças, o Crock Chia é uma ótima
pedida para qualquer hora e qualquer lugar. Afinal, ele é feito nos padrões Vida Natural, que visa
sempre buscar a combinação dos melhores ingredientes para uma perfeita harmonia entre o
sabor e a saúde.
Como todo produto Vida Natural, ele é livre de glúten, lactose e conservantes, e é feito com sal
do Himalaia (teor reduzido de sódio) e óleo de coco palmiste, um óleo saudável que não oxida
quando aquecido, além de ser livre de aditivos químicos. Portanto, você sempre pode confiar nos
produtos Vida Natural e ter a certeza de estar levando o melhor para a sua família.

Ingredientes
.Farinha de Chia .Farinha de Linhaça .Semente de Chia .Farinha de Arroz .Fécula de Batata
.Fécula de Mandioca .Amido de Milho .Fermento Biológico Seco .Sal do Himalaia .Óleo de Coco
Palmiste .Gergelim sem Casca

Não contém
Glúten

Lactose

Ovos

Açúcar

Conservantes

Aditivos Químicos

Espessantes

Paletitos Gergelim
Crocante e com sabor inigualável, o Paletitos Vida Natural é a combinação perfeita para os
deliciosos momentos da vida. Sua principal matéria prima, o aipim, deixa este aperitivo com um
toque de sabor caseiro e natural, despertando sempre a vontade de pedir mais um!
Nutritivo e saudável, é o companheiro ideal para todos os momentos, seja em casa, no trabalho
ou no lazer, agradando os mais exigentes paladares, desde crianças à adultos.
Como todo produto Vida Natural, ele é livre de glúten, lactose e conservantes, e é feito com sal
do Himalaia (teor reduzido de sódio) e gordura de palma , além de ser livre de aditivos químicos.
Portanto, você sempre pode confiar nos produtos Vida Natural e ter a certeza de estar levando o
melhor para a sua família.

Ingredientes
.Aipim Cozido .Amido de Milho .Fécula de Mandioca .Fermento Biológico Seco .Sal do
Himalaia .Gordura de Palma .Gergelim

Não contém
Glúten

Lactose

Ovos

Açúcar

Conservantes

Aditivos Químicos

Espessantes

Paletitos Salsa, Cebolinha e Alho
Crocante e com sabor inigualável, o Paletitos Vida Natural é a combinação perfeita para os
deliciosos momentos da vida. Sua principal matéria prima, o aipim, deixa este aperitivo com um
toque de sabor caseiro e natural, despertando sempre a vontade de pedir mais um!
Nutritivo e saudável, é o companheiro ideal para todos os momentos, seja em casa, no trabalho
ou no lazer, agradando os mais exigentes paladares, desde crianças à adultos.
Como todo produto Vida Natural, ele é livre de glúten, lactose e conservantes, e é feito com sal
do Himalaia (teor reduzido de sódio) e gordura de palma, além de ser livre de aditivos químicos.
Portanto, você sempre pode confiar nos produtos Vida Natural e ter a certeza de estar levando o
melhor para a sua família.

Ingredientes
.Aipim Cozido .Amido de Milho .Fécula de Mandioca .Fermento Biológico Seco .Sal do Himalaia
.Gordura de Palma .Alho Desidratado .Salsa Desidratada .Cebolinha Desidratada

Não contém
Glúten

Lactose

Ovos

Açúcar

Conservantes

Aditivos Químicos

Espessantes

Paletitos Azeitona e Orégano
Crocante e com sabor inigualável, o Paletitos Vida Natural é a combinação perfeita para os
deliciosos momentos da vida. Sua principal matéria prima, o aipim, deixa este aperitivo com um
toque de sabor caseiro e natural, despertando sempre a vontade de pedir mais um!
Nutritivo e saudável, é o companheiro ideal para todos os momentos, seja em casa, no trabalho
ou no lazer, agradando os mais exigentes paladares, desde crianças à adultos.
Como todo produto Vida Natural, ele é livre de glúten, lactose e conservantes, e é feito com sal
do Himalaia (teor reduzido de sódio) e gordura de palma, além de ser livre de aditivos químicos.
Portanto, você sempre pode confiar nos produtos Vida Natural e ter a certeza de estar levando o
melhor para a sua família.

Ingredientes
.Aipim Cozido .Amido de Milho .Fécula de Mandioca .Fermento Biológico Seco .Sal do
Himalaia .Gordura de Palma .Tomate Seco .Manjericão

Não contém
Glúten

Lactose

Ovos

Açúcar

Conservantes

Aditivos Químicos

Espessantes

Linho D’Oro
Com sabor suave e delicado, o Linho D’Oro é um biscoito diferenciado. Especial para os
paladares mais exigentes, traz em sua fórmula os grandes benefícios da semente de linhaça
dourada, além da inigualável combinação dos demais ingredientes, conferindo a este delicioso
biscoito um toque de sabor fino e requintado.
Linho D’Oro vai deixar sua mesa mais saudável e nutritiva, além de ser um ótimo
acompanhamento para todos os momentos especiais da sua vida.
Como todo produto Vida Natural, ele é livre de glúten, lactose e conservantes, e é feito com sal
do Himalaia (teor reduzido de sódio) e óleo de coco palmiste, um óleo saudável que não oxida
quando aquecido, além de ser livre de aditivos químicos. Portanto, você sempre pode confiar nos
produtos Vida Natural e ter a certeza de estar levando o melhor para a sua família.

Ingredientes
.Semente de Linhaça Dourada .Amido de Milho .Fécula de Mandioca .Ovos .Sal do Himalaia
.Óleo de Coco Palmiste .Goma Xantana

Não contém
Glúten

Lactose

Açúcar

Conservantes

Aditivos Químicos

Bis Cacau de Castanha de Caju
Por séculos, o cacau tem encantado paladares por todas as partes do mundo. Pensando nisso, o
Vida Natural desenvolveu um delicioso biscoito tendo esta matéria prima como base, aliado a
outros ingredientes, formando uma perfeita combinação com sabor inigualável.
O sabor adocicado na medida certa vem do mais puro açúcar mascavo, e combinado a leveza
da castanha de caju, traz ao Bis Cacau uma explosão de sabores a cada mordida.
Como todo produto Vida Natural, ele é livre de glúten, lactose e conservantes, e é feito com óleo
de Coco palmiste, um óleo saudável que não oxida quando aquecido. Portanto, você sempre
pode confiar nos produtos Vida Natural, e ter a certeza de estar levando o melhor para a sua
família.

Ingredientes
.Cacau em pó .Fécula de Mandioca .Leite de Soja .Ovos .Canela .Cravo .Açúcar Mascavo
.Óleo de Coco Palmiste .Bicarbonato de Sódio .Castanha de Caju

Não contém
Glúten

Lactose

Açúcar Refinado

Conservantes

Espessantes

Bis Cacau de Coco
Por séculos, o cacau tem encantado paladares por todas as partes do mundo. Pensando nisso, o
Vida Natural desenvolveu um delicioso biscoito tendo esta matéria prima como base, aliado a
outros ingredientes, formando uma perfeita combinação com sabor inigualável.
O sabor adocicado na medida certa vem do mais puro açúcar mascavo, e combinado a
suavidade do coco, traz ao Bis Cacau uma explosão de sabores a cada mordida.
Como todo produto Vida Natural, ele é livre de glúten, lactose e conservantes, e é feito com óleo
de palmiste, um óleo saudável que não oxida quando aquecido. Portanto, você sempre pode
confiar nos produtos Vida Natural, e ter a certeza de estar levando o melhor para a sua família.

Ingredientes
.Cacau em pó .Fécula de Mandioca .Leite de Soja .Ovos .Canela .Cravo .Açúcar Mascavo
.Óleo de Palmiste .Bicarbonato de Sódio .Coco Ralado

Não contém
Glúten

Lactose

Açúcar Refinado

Conservantes

Espessantes

Bis Cacau de Passas
Por séculos, o cacau tem encantado paladares por todas as partes do mundo. Pensando nisso, o
Vida Natural desenvolveu um delicioso biscoito tendo esta matéria prima como base, aliado a
outros ingredientes, formando uma perfeita combinação com sabor inigualável.
O sabor adocicado na medida certa vem do mais puro açúcar mascavo, e combinado ao sabor
marcante da uva passa, traz ao Bis Cacau uma explosão de sabores a cada mordida.
Como todo produto Vida Natural, ele é livre de glúten, lactose e conservantes, e é feito com óleo
de coco palmiste, um óleo saudável que não oxida quando aquecido. Portanto, você sempre
pode confiar nos produtos Vida Natural, e ter a certeza de estar levando o melhor para a sua
família.

Ingredientes
.Cacau em pó .Fécula de Mandioca .Leite de Soja .Ovos .Canela .Cravo .Açúcar Mascavo
.Óleo de Coco Palmiste .Bicarbonato de Sódio .Uvas Passas

Não contém
Glúten

Lactose

Açúcar Refinado

Conservantes

Espessantes

Aerado de Polvilho
Bom mesmo é viver a vida de forma leve. E melhor ainda quando essa leveza é levada para um
delicioso biscoito. Assim é o Aerado de Polvilho: leve e aerado.
Experimente uma fantástica sensação a cada mordida neste delicioso biscoito crocante que
derrete na boca. Experimente... e pare, se puder!

Ingredientes
.Fécula de Mandioca .Clara de Ovos .Açúcar Demerara .Cloreto de Amônio

Não contém
Glúten

Lactose

Açúcar Refinado

Conservantes

Aditivos Químicos

Espessantes

Chá Aromático
Aroma e sabor surpreendentes. Essa é a melhor descrição para este chá que vem conquistando
cada vez mais adeptos. A combinação perfeita desta seleção de iguarias concede ao Chá
Aromático Vida Natural um sabor marcante e inigualável.
Ele combina bem com todos os momentos do seu dia, seja no lanche da manhã, da tarde ou da
noite, ou nos deliciosos momentos de um bate papo com os amigos. Quente ou gelado, adoçado
ou não, ele é sempre a melhor opção.

Ingredientes
.Maçã Desidratada .Hibisco .Cravo da Índia .Canela .Anis Estrelado

Não contém
Glúten

Lactose

Ovos

Conservantes

Aditivos Químicos

Espessantes

Açúcar

Sal do Himalaia
Protegido da poluição moderna pelas camadas de gelo e neve das remotas montanhas do
Himalaia, ele é considerado o sal mais puro do planeta. Mas isto é só o começo dos benefícios
deste surpreendente alimento natural.
Sua cor rosada se deve aos 84 minerais existentes em sua composição, minerais estes que são os
mesmos 84 existentes no nosso corpo. Ou seja, o Sal do Himalaia, além de tempero, é um alimento
e um complemento de todos os minerais que o nosso corpo necessita.
Mas o que é bom pode ficar ainda melhor. Por sua fórmula conter, além do sódio, outros 83
minerais, sua proporção de sódio em relação ao sal comum e o marinho caem quase pela
metade, contendo apenas 230mg de sódio por grama, enquanto o sal comum chega a 400mg, e
o sal marinho a 420mg. O sódio é o maior responsável pelos crescentes e altíssimos números de
hipertensos no mundo.
Leve saúde para a sua família. Crie hábitos saudáveis com pequenas mudanças na sua rotina.

Ingredientes
.Sal Rosa do Himalaia

Não contém
Glúten

Lactose

Ovos

Conservantes

Aditivos Químicos

Espessantes

Açúcar

Sal do Himalaia com Ervas Finas
Protegido da poluição moderna pelas camadas de gelo e neve das remotas montanhas do Himalaia,
ele é considerado o sal mais puro do planeta. Mas isto é só o começo dos benefícios deste
surpreendente alimento natural.
Sua cor rosada se deve aos 84 minerais existentes em sua composição, minerais estes que são os
mesmos 84 existentes no nosso corpo. Ou seja, o Sal do Himalaia, além de tempero, é um alimento e um
complemento de todos os minerais que o nosso corpo necessita.
Mas o que é bom pode ficar ainda melhor. Por sua fórmula conter, além do sódio, outros 83 minerais,
sua proporção de sódio em relação ao sal comum e o marinho caem quase pela metade, contendo
apenas 230mg de sódio por grama, enquanto o sal comum chega a 400mg, e o sal marinho a 420mg.
O sódio é o maior responsável pelos crescentes e altíssimos números de hipertensos no mundo.

Além de todos os benefícios acima, este sal ainda tem o sabor delicado de uma perfeita combinação
de ervas finas selecionadas, trazendo para sua mesa uma opção saudável e deliciosa para o tempero
de peixes e frangos.

Ingredientes
.Sal Rosa do Himalaia .Manjericão Desidratado .Salsinha Desidratada .Alecrim Desidratado
.Orégano Desidratado

Não contém
Glúten

Lactose

Ovos

Conservantes

Aditivos Químicos

Espessantes

Açúcar

Óleo de Coco Extra Virgem
Um dos mais requisitados alimentos da modernidade, o Óleo de Coco faz por merecer todo o sucesso
conquistado. Além dos benefícios comprovados na estética, como pele, cabelo e outros, é na culinária
que ele se destaca ainda mais.
Primeiramente, é o óleo ideal (assim como o Óleo de Coco Palmiste) para ser usado nos pratos que vão
ao fogo, pois ele é muito resistente a oxidação causada pela alta temperatura. O oxidação das
gorduras e óleos é altamente cancerígena.
Devido aos seus ácidos graxos serem de cadeia média, ele não compromete o sistema cardiovascular,
muito pelo contrário, auxilia. Estudos comprovam também que ele aumenta a fração HDL do colesterol,
auxilia os diabéticos, diminuindo a compulsão por doces e carboidratos, auxiliando no emagrecimento,
além de ajudar no sistema imunológico, atuando como anti-inflamatório, antibacteriano,
antiprotozoário e antiviral.
O Óleo de Coco Extra Virgem Vida Natural é extraído da polpa de cocos selecionados e processado a
frio, sem o uso de aditivos químicos, garantindo extrema qualidade e 100% de pureza. Você encontra
nas versões de 200ml, 500ml e 1000ml.

Ingredientes
.Óleo de Coco

Não contém
Glúten

Lactose

Ovos

Conservantes

Aditivos Químicos

Espessantes

Açúcar

Óleo de Coco Virgem
Um dos mais requisitados alimentos da modernidade, o Óleo de Coco faz por merecer todo o sucesso
conquistado. Além dos benefícios comprovados na estética, como pele, cabelo e outros, é na culinária
que ele se destaca ainda mais.
Primeiramente, é o óleo ideal (assim como o Óleo de Coco Palmiste) para ser usado nos pratos que vão
ao fogo, pois ele é muito resistente a oxidação causada pela alta temperatura. O oxidação das
gorduras e óleos é altamente cancerígena.
Devido aos seus ácidos graxos serem de cadeia média, ele não compromete o sistema cardiovascular,
muito pelo contrário, auxilia. Estudos comprovam também que ele aumenta a fração HDL do colesterol,
auxilia os diabéticos, diminuindo a compulsão por doces e carboidratos, auxiliando no emagrecimento,
além de ajudar no sistema imunológico, atuando como anti-inflamatório, antibacteriano,
antiprotozoário e antiviral.
O Óleo de Coco Virgem Vida Natural é extraído de cocos selecionados e processado a frio, sem o uso
de aditivos químicos, garantindo extrema qualidade e 100% de pureza. Você encontra nas versões de
200ml, 500ml e 1000ml.

Ingredientes
.Óleo de Coco

Não contém
Glúten

Lactose

Ovos

Conservantes

Aditivos Químicos

Espessantes

Açúcar

Óleo de Coco Palmiste
O óleo é extraído da amêndoa do fruto da palmeira oleaginosa Elaeis Guineensis por métodos físicos
(prensagem mecânica) sem uso de solventes ou outras substâncias químicas. O refino é realizado de
forma natural (processo físico) sem uso de insumos químicos.
Também chamado de “irmão gêmeo” do Óleo de Coco, o Óleo de Coco Palmiste contém todos os
benefícios atribuídos a este. Além dos benefícios conhecidos na estética, como pele, cabelo e outros, é
na culinária que ele se destaca ainda mais.
O Óleo de Coco Palmiste é o óleo ideal (assim como o óleo de côco) para ser usado nos pratos que
vão ao fogo, pois ele é muito resistente a oxidação devido a altas temperaturas. O oxidação das
gorduras e óleos é altamente cancerígena. Além disso, ele é composto de até 51% de Ácido Láurico
(um dos componentes do colostro do leite materno), auxiliando no sistema imunológico, como antibactericida e anti-inflamatório.
O Óleo de Coco Palmiste Vida Natural é totalmente neutro em sabor e cheiro, podendo ser utilizado em
todos os pratos salgados e doces, como pipocas, frituras, refogados, além de substituir perfeitamente, e
com melhores resultados, os óleos comuns e a margarina em todas as receitas. Suas frituras ficam mais
sequinhas e crocantes do que os óleos comuns. Experimente!
Leve para casa a pureza do Óleo de Coco Palmiste Vida Natural e desfrute dos seus benefícios.

Ingredientes
.Óleo de Coco Palmiste

Não contém
Glúten

Lactose

Ovos

Conservantes

Aditivos Químicos

Espessantes

Açúcar

Gordura de Palma
Uma das gorduras vegetais mais consumidas no mundo no ramo alimentício, devido a sua boa
resistência a altas temperaturas, diminuindo, assim, o risco de oxidação quando levada ao fogo.
Além de ter um sabor neutro, facilitando sua utilização em produtos doces e salgados.
A Gordura de Palma Vida Natural é livre de gorduras trans e possui um bom equilíbrio de ácidos
graxos saturados, poli-insaturados e monoinsaturados, que ajuda a manter os níveis de colesterol
bom (HDL) e a reduzir o colesterol ruim (LDL).

Ingredientes
.Gordura de Palma

Não contém
Glúten

Lactose

Ovos

Conservantes

Aditivos Químicos

Espessantes

Açúcar

Lecitina de Soja
A Lecitina de Soja é um produto extraído da gordura da soja, e usada na panificação como um
melhorador natural. O uso da lecitina de soja é altamente recomendável pela maior estabilidade
e durabilidade que dá ao pão. A lecitina é indicada para massas mais firmes, como pães,
bolachas e biscoitos.
O Vida Natural coloca a sua disposição este produto tão importante para você preparar as
melhores e mais saudáveis receitas.

Ingredientes
.Lecitina de Soja

Não contém
Glúten

Lactose

Ovos

Conservantes

Aditivos Químicos

Espessantes

Açúcar

Farinha Preparada Sem Glúten
Com uma busca cada vez maior por uma alimentação alternativa e saudável, tanto por celíacos
ou mesmo por consumidores conscientes dos malefícios do glúten, está-se priorizando o consumo
de produtos que não possuam esta proteína.
Além da sua excelente linha de biscoitos, o Vida Natural também oferece aos seus clientes este
Mix de farinhas selecionadas sem glúten. A Farinha Preparada Sem Glúten Vida Natural é
excelente para a produção de pães, bolos, massas, biscoitos e tudo o mais que sua criatividade
mandar. Ponha seu lado criativo em ação e elabore as maiores delícias com esta excelente e
saudável farinha, preparada na medida certa para você e sua família.

Ingredientes
.Farinha de Arroz .Fécula de Batata .Fécula de Mandioca

Não contém
Glúten

Lactose

Ovos

Conservantes

Aditivos Químicos

Espessantes

Açúcar

Farofa de Sementes
Item indispensável à mesa de todo brasileiro, a farofa está presente nos nossos melhores
momentos. Por isso o Vida Natural desenvolveu esta deliciosa Farofa de Sementes, composta de 7
tipos de sementes e dos saudáveis Sal do Himalaia (baixo teor de sódio e composto de 84
minerais) e Óleo de Coco Palmiste (com até 51% de Ácido Láurico e não oxida com o calor). Isso
torna essa deliciosa farofa altamente nutritiva e saudável.
A Farofa de Sementes Vida Natural é um fino acompanhamento nas refeições, com salada,
carnes, etc. Também é uma delícia como aperitivo, pois é altamente nutritiva e cai bem a
qualquer hora.

Ingredientes
.Farinha de Mandioca Flocada .Semente de Girassol .Semente de Linhaça Marrom .Semente de
Chia .Semente de Gergelim .Semente de Gergelim Preto .Semente de Quinoa .Semente de
Mostarda .Alho Poró .Óleo de Coco Palmiste .Sal do Himalaia

Não contém
Glúten

Lactose

Ovos

Conservantes

Aditivos Químicos

Espessantes

Açúcar

Bicarbonato de Sódio
O bicarbonato de sódio é utilizado na culinária há muito tempo. Porém, ultimamente ele tem
estado na preferência das donas de casa por sua versatilidade. É excelente para alvejar roupas,
limpar vidros e box de banheiros, pisos, forno e fogões, higienizar tapetes e sofás para retirar o odor
de animais de estimação, higienizar frutas e verduras, entre outros.
Devido a este tão grande número de funções do bicarbonate de sódio e sua grande utilização, o
Vida Natural Emporium disponibiliza em embalagens de 500g e de 1Kg.

Ingredientes
.Farinha de Mandioca Flocada .Semente de Girassol .Semente de Linhaça Marrom .Semente de
Chia .Semente de Gergelim .Semente de Gergelim Preto .Semente de Quinoa .Semente de
Mostarda .Alho Poró .Óleo de Coco Palmiste .Sal do Himalaia

Não contém
Glúten

Lactose

Ovos

Conservantes

Aditivos Químicos

Espessantes

Açúcar

Granola Top Sem Glúten
Nada melhor do que começar o dia com uma alimentação completa, nutritiva e deliciosa. A
Granola Top Sem Glúten Vida Natural foi cuidadosamente elaborada para isso, com o propósito
de fornecer todos os nutrientes necessários para o seu dia, sendo riquíssima em fibras e com um
grande potencial energético.
Famosa por suas deliciosas granolas desde 1990, a marca Vida Natural tornou-se especialista na
produção das melhores granolas do mercado, tendo como seu padrão a qualidade estar sempre
aliada ao sabor.

Ingredientes
.Flocos de Milho Light .Maçã Seca .Castanha Caramelizada .Linhaça Marrom .Gergelim
Descascado .Coco em Flocos .Uva Passa .Crispies de Arroz sem Glúten .Mel .Açúcar Demerara
.Maltodextrina em Pó
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Granola Tradicional Sem Glúten
Nada melhor do que começar o dia com uma alimentação completa, nutritiva e deliciosa. A
Granola Tradicional Sem Glúten Vida Natural foi cuidadosamente elaborada para isso, com o
propósito de fornecer todos os nutrientes necessários para o seu dia, sendo riquíssima em fibras e
com um grande potencial energético.
Famosa por suas deliciosas granolas desde 1990, a marca Vida Natural tornou-se especialista na
produção das melhores granolas do mercado, tendo como seu padrão a qualidade estar sempre
aliada ao sabor.

Ingredientes
.Flocos de Milho Light .Castanha Caramelizada .Gergelim Descascado
Passa .Flocos de Arroz .Mel .Açúcar Demerara .Maltodextrina em Pó

.Coco em Flocos .Uva
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Mix de Sementes
Uma perfeita combinação de sementes selecionadas, levemente torradas com um toque do
saudável Sal do Himalaia, faz deste nutritivo e delicioso Mix de Sementes um companheiro
inseparável das suas refeições.
Na salada ou nos pratos quentes, ele combina com tudo, dando sabor e ainda trazendo todos os
benefícios nutritivos desta perfeita combinação de sementes.

Ingredientes
.Semente de Linhaça Marrom .Gergelim Preto .Gergelim Descascado .Semente de Girassol
.Semente de Chia .Semente de Mostrada .Quinoa em Grão .Sal do Himalaia
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Mix Vida Natural
Uma deliciosa seleção de frutas e sementes, preparada para que você tenha a sua disposição o
melhor da natureza na sua melhor forma.
O Mix Vida Natural é uma opção super saudável para todos os momentos. Experimente esta
maravilhosa combinação de sabores.

Ingredientes
.Uva Passa Branca .Uva Passa Preta .Castanha de Caju .Castanha do Pará .Nozes Mariposa
.Banana Passa .Ameixa Seca sem Caroço .Amendoim sem Pele .Damasco Seco .Tâmara Seca sem
Caroço .Figo Turco Seco .Côco Fita .Semente de Girassol
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