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Spirulina Technology
ANTI-AGING

PELES ACNEICAS/OLEOSAS

PELES SENSÍVEIS

ÁCIDO HIALURÓNICO

CELLULAR LIFE

COLAGÉNIO

MELANO-UP

ROSTO

SPIRULINA

ANTI-ENVELHECIMENTO

VITAMINAS

SISTEMA IMUNITÁRIO

CIRCULAÇÃO

COLESTEROL

SUPLEMENTOS

A NATUREZA ao serviço da CIÊNCIA. 
A Spirulina ajuda a reforçar o sistema 
imunológico, nas alergias, na saúde 
cardiovascular e ocular, nas inflamações, 
no colesterol e promove a perda de peso. 
Este superalimento, que na verdade é uma 
cianobactéria, permite ainda restabelecer o 
equilíbrio da PELE. 

Da investigação à 
marca de excelência
Após 5 anos de pesquisa e inúmeras experiências nasceu a 
marca SUTA SPIRULINA TECHNOLOGY, que alia a SPIRULINA 
– e outros ingredientes no seu estado puro – à tecnologia de 
ponta.
Mais do que criar um produto ou uma marca, a nossa 
preocupação é com a EXCELÊNCIA. Cada um dos produtos foi 
cuidadosamente desenvolvido para as necessidades de cada 
tipo de pele.
As pesquisas em laboratório são permanentes. Testamos 
os ingredientes que a NATUREZA oferece. Acrescentam-se 
benefícios, reformula-se. Evolui-se.
É uma busca incessante e imutável, numa só direção: oferecer 
os melhores PRODUTOS de dermo e nutricosmética.

SUTA SPIRULINA TECHNOLOGY

CONTATOS

CALL CENTER
+351 910 684 198

Facebook: www.facebook.com/sutacosmetics
Loja online: https://sutacosmetic.com/

SUTA SPIRULINA TECHNOLOGY
Av. Aida 38, 2765-509 Estoril
 

ENCOMENDAS: 
encomendas@sutacosmetic.com
Telemóvel: +351 910 684 198

RECLAMAÇÕES: 
reclamacoes@sutacosmetic.com 
Telemóvel: +351 910 684 198

DEPARTAMENTO FINANCEIRO: 
pagamentos@sutacosmetic.com
Telemóvel: +351 910 684 198
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 Graças aos compostos presentes na Spirulina, os 
efeitos do envelhecimento são retardados com a linha 
SUTA Anti-aging, seja o aparecimento de rugas ou a 
perda de volume e densidade. 

 Os compostos retardam o envelhecimento das 
células, enquanto os antioxidantes ajudam na renovação 
e cicatrização da pele.

Anti-Aging
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Anti-Aging
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Com um efeito regenerador, este é 
um produto que foi especialmente 
desenvolvido para reativar as funções 
vitais da pele, proporcionando um 
efeito antirrugas intensivo. 

• Os principais componentes da 
Spirulina reforçam a matriz celular e 
têm um efeito anti-envelhecimento 
intenso e eficaz na pele madura.

• O Castanheiro da Índia tem 
ação adstringente, anti-inflamatória e 
estimulante.

1. CREME LIFT-REGENERADOR

REF. 8750 ml |

O Sérum anti-envelhecimento é um 
produto concentrado com um efeito 
notável e especialmente desenvolvido 
para o tratamento de pele madura.

• O óleo de Amêndoas Doces 
suaviza e amacia a pele. Reequilibra 
a taxa de hidratação e acalma as 
irritações cutâneas.

• O óleo de Abacate possui 
uma elevada concentração de ácido 
palmitoléico, uma substância rara e 
preciosa para os cuidados com a pele. 

2. SÉRUM ANTI-AGING

REF. 12015 ml |

3. MÁSCARA LIFT-REGENERADORA

A Máscara Lift-Regeneradora ativa 
o metabolismo celular da pele com 
tendência para a desidratação.

• A água floral da Camomila 
juntamente com extrato de Aveia, têm 
propriedades hidratantes e calmantes, 
enquanto a Vitamina E inibe a ação dos 
radicais livres.

• O óleo de Rosa de Mosqueta 
atenua as rugas e linhas de expressão 
da pele, graças ao efeito regenerador e 
emoliente sobre a pele.

REF. 13050 ml |

O creme despigmentante devolve 
a beleza e o brilho natural à pele, 
removendo as manchas escuras.
 

• O extrato da Caesalpinia 
Spinosa (Extrato de Tara) tem efeitos 
antimicrobianos e adstringentes.
     

• Graças à ação sinergética do 
extrato de Spirulina juntamente com 
o complexo de ácido de frutos, este 
creme atenua as manchas e restaura a 
uniformidade da pele.

4. CREME DESPIGMENTANTE 
ANTI-MANCHAS

REF. 12550 ml |

Garante uma limpeza profunda 
e perfeita da pele, removendo as 
células mortas, deixando o rosto 
agradavelmente limpo e fresco. 
 

• A Cumarina, assim como a 
Spirulina, são excelentes antioxidantes 
e que agem em conjunto.
  

• O Acetato de Tocoferol 
(Vitamina E) é outro excelente 
antioxidante produzido a partir de óleos 
vegetais.

• O Geraniol confere um aroma 
floral.
 

5. CREME PEELING

REF. 13350 ml |

Graças à sua textura, fina e aveludada 
este é um produto que garante uma 
limpeza eficiente, deixando a pele 
sedosa e aveludada.

• O extrato da Spirulina 
combinado com a água floral de Rosa 
Damascena confere à pele elasticidade 
e luminosidade.

• O extrato de óleo de semente de 
Aesculus Hippocastanum (castanha 
da Índia) tem uma ação adstringente e 
anti-inflamatória.

6. LEITE DE LIMPEZA FACIAL

REF. 124200 ml |
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Anti-Aging
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Especialmente criado para a pele 
normal, este tónico tem uma fórmula 
exclusiva e rica em ingredientes ativos 
que restauram a tonicidade e frescura 
natural da pele.

• Os extratos naturais da água de 
rosas e o extrato de Spirulina hidratam, 
reforçam e remineralizam a pele.

• O extrato de Spirulina, rico 
em ingredientes ativos, em sais e 
aminoácidos, hidrata profundamente e 
ativa o processo de regeneração celular, 
deixando a pele fresca, suave e macia.

1. TÓNICO HIDROATIVO

REF. 132200 ml |

Com uma textura leve, preserva a 
integridade da pele. 
Evita o efeito da radiação UV, a que 
as peles sensíveis são extremamente 
vulneráveis e que causam o 
envelhecimento prematuro.

• O complexo exclusivo do 
extrato de Spirulina conjugado com 
os restantes ingredientes, renovam 
e revigoram as células, tonificam e 
estimulam o mecanismo natural de 
defesa da pele contra os radicais livres.

 

2. CREME ULTRA PROTETOR

REF. 12950 ml |

Estimula e melhora a capacidade de 
regeneração das células, atenuando 
os sinais de envelhecimento mais 
marcados. Deixa a pele macia, suave e 
hidratada. Indicado para combater os 
primeiros sinais de envelhecimento. 

• O óleo de semente de 
Macadâmia é rico em antioxidantes e 
ajuda a combater os radicais livres. 

• O óleo de Abacate, graças às 
suas extraordinárias propriedades 
nutritivas e hidratantes, é ideal para 
hidratar a pele seca e sensível.

3. CREME LIFT-HIDRATANTE

REF. 12150 ml |

Combina ingredientes que contribuem 
para a diminuição das rugas profundas e 
rugas de expressão.

• Através da ação relaxante 
do extrato de Spirulina e da ação 
sinergética dos ingredientes com as 
vitaminas A, B e C, previne a alteração 
das fibras de colagénio e estimula a 
síntese de novo colagénio.

• A Quinoa nutre, hidrata e 
protege os tecidos.

4. CREME DE OLHOS CORRETOR DE 
RUGAS

REF. 12315 ml |

Cremoso, suave e protetor. Limpa a pele 
no dia a dia, deixando-a limpa, macia e 
luminosa.
 

• O óleo de jojoba conjugado com 
a Manteiga de Cacau, conhecida pela 
ação protetora, e o extrato de Spirulina 
com efeito purificante, ajudam na 
regeneração celular.

• A Argania Spinosa (Óleo de 
Argão) é um ingrediente bastante 
eficaz e com excecionais propriedades 
suavizantes e de hidratação. 

5. CREME DESMAQUILHANTE
    ANTI-AGING

REF. 137100 g |
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 A pele oleosa caracteriza-se pela atividade excessiva das 
glândulas sebáceas que produzem quantidades desnecessárias 
de sebo, propícias à formação de imperfeições cutâneas. 

 Apesar dos fatores que contribuem para o aumento do 
sebo serem diversos – puberdade, stress, ansiedade, causas 
hormonais e ambientais – é importante manter uma rotina de 
cuidado diário para melhorar o aspeto da pele.

Pele Acneica



1312

Pele Acneica
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Este é um creme que melhora 
significativamente os sintomas da pele 
com acne. Os seus ingredientes regulam 
o sebo cutâneo e promovem o processo 
de regeneração da pele.

• O extrato de Spirulina com um 
forte efeito desintoxicante, calmante 
e purificador, vai ajudar a nível da 
regeneração celular.

• A Manteiga de Karité que 
contém Vitamina A e Vitamina E que 
atuam como antioxidantes naturais com 
propriedades anti-inflamatórias.

1. CREME ANTIACNE

REF. 11350 ml |

2. SÉRUM ANTIACNE

O Sérum antiacne é um produto 
concentrado, com efeito antibacteriano 
e desintoxicante notável, especialmente 
desenvolvido para o tratamento de pele 
com acne.

• O extrato de Uncaria Tomentosa 
(Unha de Gato) com propriedades e 
antioxidantes, auxilia no tratamento 
problemas da pele, sobretudo no caso 
de inflamações.
 

• A Argania Spinosa (óleo de 
Argão) permite, entre outras coisas, 
regular a produção de sebo e reduzir a 
inflamação da pele graças à sua ação 
cicatrizante. 

REF. 11715 ml |

Com propriedades calmantes, 
fortalece e dá elasticidade à pele. 
O extrato de Spirulina, juntamente 
com os restantes ingredientes, 
hidrata e melhora a aparência da 
pele, auxiliando na limpeza dos 
poros.
 

• O extrato de Propólis 
atua como um anti-inflamatório e 
promove a regeneração dos tecidos e 
da cicatrização. 

• O extrato de Uncaria 
Tomentosa (Unha de Gato) com 
propriedades e antioxidantes, auxilia 
no tratamento de problemas de pele, 
sobretudo no caso de inflamações.

3. TÓNICO PURIFICADOR

REF. 111200 ml |
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Pele Acneica
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Este é um creme que melhora 
significativamente os sintomas da pele 
com acne. Composto por ingredientes 
que regulam o sebo cutâneo e 
promovem o processo de regeneração 
da pele.

• O extrato de Spirulina com um 
forte efeito desintoxicante, calmante 
e purificador, vai ajudar a nível da 
regeneração celular.

• A Manteiga de Karité que 
contém Vitamina A e Vitamina E que 
atuam como antioxidantes naturais com 
propriedades anti-inflamatórias.

1. ESFOLIANTE PURIFICANTE

REF. 11650 ml |

É um creme leve com ingredientes 
ativos que regulam eficazmente a 
secreção de sebo, deixando a pele mate 
e hidratada. Assegura o tratamento 
completo de uma pele oleosa.

• O Olivato de Sorbitano 
proporciona uma sensação de 
suavidade.

• O óleo de semente de 
Macadâmia rico em antioxidantes, 
ajuda a combater os radicais livres 
deixando a pele hidratada e jovem.

2. CREME MATIFICANTE

REF. 8850 ml |

Esta é uma máscara que limpa em 
profundidade a pele acneica e/ou 
oleosa. Com efeito adstringente, 
controla a oleosidade excessiva sem 
desidratar, mantendo a pele hidratada e 
saudável.

• O extrato de Calêndula tem 
um efeito anti-inflamatório e estimula 
a circulação sanguínea dos tecidos. 
Melhora a aparência da pele.

• O extrato de flor de Camomila 
tem poder anti-inflamatório e 
antimicrobiano.  Trata a acne, reduz os 
eczemas e melhora o brilho natural da 
pele.

3. MÁSCARA PURIFICANTE

REF. 11550 ml |

Cremoso, suave e protetor. Limpa a pele 
no dia a dia com uma ação purificante e 
desintoxicante.
 

• O óleo de jojoba estimula 
a produção de colagénio, e é ideal 
para ajudar a pele a recuperar de 
inflamações.

• A Manteiga de Cacau fortalece 
e protege a pele de infecções e 
inflamações.

 

4. CREME DESMAQUILHANTE

REF. 139100 g |



1716

A pele sensível, sendo fina e delicada, exige mais cuidados. 
Com um elevado teor de vitamina A, vitaminas do complexo B, 
Ferro e Cálcio, os produtos SUTA Spirulina Technology para 
pele sensível, eliminam os radicais livres e combatem a anti-
oxidação da pele, devolvendo-lhe um aspeto saudável.

Pele Sensível
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Pele Sensível
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Gel fluído com uma fórmula inovadora,  
especialmente criado para o tratamento 
intensivo do rosto e das áreas mais 
expostas ao processo de envelhecimento 
e rugas. O efeito hidratante é instantâneo 
e a redução das rugas é visível após a 
primeira aplicação.

• O extrato de Spirulina mantém 
o nível de humidade da pele e ajuda a 
alisar as rugas.

• O Óleo de Abacate protege a 
pele dos radicais livres resultantes da 
exposição aos poluentes ambientais 
e dos efeitos nocivos provocados pela 
radiação UV.

1. SÉRUM HIDRATANTE

REF. 15515 ml |

Acelera o processo de reparação 
epidérmica da pele de adultos e jovens 
com irritações e lesões superficiais.

• O óleo de semente de 
Macadâmia é rico em antioxidantes 
e ajuda a combater os radicais livres 
deixando a pele hidratada e jovem.
 

• O extrato de Spirulina Platensis 
exerce uma ação de reestruturação 
da pele ao aumentar a biossíntese do 
colágenio tipos 1 e 3.

2. CREME DERMO-REPARADOR

REF. 14150 ml |

3. CREME REVITALIZANTE

A combinação do complexo vitamínico 
com o extrato de Spirulina elimina 
as rugas superficiais, atenua as rugas 
profundas e combate o processo de 
envelhecimento prematuro da pele.

• O extrato de Calêndola tem um 
efeito anti-inflamatório e estimula a 
circulação sanguínea dos tecidos.

• O extrato de flor de Camomila 
tem propriedades anti-inflamatórias, 
antimicrobianas e antialérgicas. Tem 
ainda um efeito relaxante.
 

REF. 14050 ml |

Com uma textura fina e aveludada, deixa 
a pele limpa, sedosa e aveludada.

• O extrato de Spirulina é rico em 
diversos nutrientes e tem um alto poder 
hidratante.

• A Manteiga de Karité mantém 
o nível de humidade da pele, ajudando 
a manter a hidratação natural. Deixa a 
pele com toque suave e aveludado.

4. LEITE DE LIMPEZA FACIAL

REF. 539200 ml |

Apazigua, tonifica e purifica a pele, 
respeitando em simultâneo o equilíbrio 
do pH fisiológico. Remove suavemente 
as impurezas e a maquilhagem.

• O Óleo de Coco  regenera a pele 
prevenindo a formação de rugas. É um 
excelente hidratante e torna a pele mais 
macia.

• O Ácido Cítrico (Vit C) é um 
potente antioxidante com propriedades 
reparadoras e renovadoras.
 

5. TÓNICO REMINERALIZANTE

REF. 150200 ml |

Restaura a barreira protetora da pele. 
Protege a pele contra a radiação solar, 
reduz a vermelhidão e melhora a 
microcirculação capilar. 

• A Manteiga de Karité alivia 
a sensação de ressecamento da pele, 
ajudando a manter a hidratação natural.

• O extrato de Calêndula tem 
um efeito anti-inflamatório, estimula 
a circulação sanguínea dos tecidos e 
melhora a aparência da pele.

6. CREME ANTI-COUPEROSE 
HIDRATANTE

REF. 14350 ml |
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Pele Sensível
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Especialmente desenvolvido para os cuidados 
da área sensível ao redor dos olhos e lábios. 
O Creme de Olhos e Lábios é inovador pelo 
efeito de hidratação e nutrição intensa, assim 
como pelo poder calmante e protetor.

• O extrato de flor de Camomila tem 
poderes antioxidantes, anti-inflamatórios 
e antimicrobianos. Tem ainda um efeito 
relaxante.

• O extrato de Calêndula tem um efeito 
anti-inflamatório e estimula a circulação 
sanguínea nos tecidos.

• O óleo de Argão hidrata intensamente 
e rejuvenesce a pele.

1. CREME DE OLHOS E LÁBIOS

REF. 15315 ml |

Hidrata, remineraliza e tonifica a pele. 
Estas ações conferidas pela combinação do 
complexo hidratante da Spirulina e dos óleos 
vegetais presentes deixam a pele com uma 
textura suave e sedosa.

• O óleo de semente de Macadâmia é 
rico em antioxidantes, ajuda a combater os 
radicais livres deixando a pele hidratada e 
jovem.

• O extrato de Calêndula alivia e acalma 
a pele sensível, irritada ou seca e protege-a 
pele contra as agressões externas.

• O extrato de flor de Camomila tem 
poder anti-inflamatório e antimicrobiano.  
Devolve o brilho natural da pele.

2. CREME INTENSIVO-HIDRATANTE

REF. 2450 ml |

O Creme Peeling garante a limpeza 
perfeita da pele, remove as células 
mortas, deixando a pele com uma 
aparência fresca e lisa. Deixa o rosto 
agradavelmente limpo e fresco. 

• O Silicato de Alumínio e 
Magnésio atua como cicatrizante, 
clareia e melhora a tonicidade e firmeza 
da pele.

• O extrato de Papaia estimula a 
microcirculação, hidrata e suaviza a pele.

• O extrato de Spirulina restaura a 
vitalidade da pele.

3. CREME PEELING

REF. 15850 ml |

A máscara em creme tem um alto 
conteúdo de nutrientes que restauram a 
película protetora hidrolipídica da pele. 
Contém princípios ativos naturais com 
ação calmante e de alívio imediato.

• A Calêndula tem um efeito anti-
inflamatório.

• O extrato de flor de Camomila 
tem propriedades anti-inflamatórias, 
antimicrobianas e antialérgicas.

• O Olivato de Cetearil  produzido 
a partir do azeite de oliva e de amido 
vegetal, retem a humidade na pele, 
conseguindo-se assim a hidratação tanto 
a curto como a longo prazo.

4. CREME MÁSCARA-CALMANTE

REF. 14750 ml |

Sabonete cremoso e suave. Limpa a pele 
no dia a dia com uma ação suavizante.

• O óleo da semente de Plukenetia 
Volubilis (Sacha Inchi) é rico em ácidos 
gordos essenciais e vitaminas (A e E). 

• Melhora a hidratação e aumenta 
a elasticidade da pele.

• O seu poder de limpeza é 
conferido pelo cocoato de sódio, um 
derivado do óleo de coco.

5. CREME DESMAQUILHANTE 

REF. 138100 g|
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Responsável pela sustentação e firmeza da pele, juntamente 
com o colágenio e elastina. A reposição do Ácido Hialurónico 
é fundamental para a hidratação da pele, porque diminui a 
profundidade de rugas e linhas finas já existentes na pele e 
previne o aparecimento de novas.

Ácido Hialurónico
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Indicado para pele sensível, hidrata, 
remineraliza e tonifica a pele. Previne o 
envelhecimento prematuro e protege a 
pele contra os factores externos.

• Ácido Ferúlico – Com 
propriedades antioxidantes e 
reparadoras. Juntamente com a Vit 
C e Vit E, atua como estabilizador e 
complementa a ação antioxidante.

• Vitamina C – Rico em 
antioxidantes, protege a pele dos raios 
UVA e UVB, e radicais livres. Ativa a 
produção de colagénio deixando a pele 
mais firme e sem rugas.

1. CREME HIDRATANTE

REF. 241450 ml |

Recomendado para pele sensível e 
madura. De fácil absorção, melhora 
visivilmente a elasticidade e firmeza da 
pele, reduzindo visivelmente as rugas.

• Colagénio – Atua na hidratação 
da pele, reduzindo a flacidez cutânea. 
Aumenta a elasticidade e promove uma 
aparência mais jovial. 

• Vitamina C – Rico em 
antioxidantes, protege a pele dos raios 
UVA e UVB, e radicais livres. Ativa a 
produção de colagénio deixando a pele 
mais firme e sem rugas.

2. CREME REGENERADOR LIFT DE 
NOITE

REF. 241550 ml |

Recomendado para a pele sensível. 
Atenua nas rugas profundas, eliminando 
as superficiais e combate o processo de 
envelhecimento prematuro da pele. 

• Colagénio – Atua na hidratação 
da pele, reduzindo a flacidez cutânea. 
Aumenta a elasticidade e promove uma 
aparência mais jovial. 

• Manteiga de Karité – 
Contém vitaminas A, E e F e uma 
grande atividade antioxidante, com 
propriedades hidratantes e nutritivas. 

3. CREME ANTIRRUGAS

REF. 241350 ml |

Recomendado para pele sensível e 
madura. De fácil absorção melhora a 
elasticidade e firmeza da pele, reduzindo 
visivelmente as rugas.

• Ácido Hialurónico – Combate 
os primeiros sinais de envelhecimento. 
Regenera, hidrata a pele e tem um 
efeito preenchedor. Restaura o volume 
facial e suaviza as linhas de expressão, 
evitando a flacidez da pele.

• Vitamina E – Combate o 
envelhecimento precoce e melhora 
a aparência da pele, conferindo 
hidratação.  

4. CREME ESPECÍFICO PARA RUGAS

REF. 241650 ml |
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Ideal para pele madura, a linha de cosméticos Celullar Life 
contém concentrações de células-mãe vegetais ricas em 
princípios naturais hidratantes, regeneradores e que estimulam 
e aceleram a regeneração celular natural. 
Restaura todos os elementos naturais necessários para uma 
pele mais jovem, firme e luminosa.

Cellular Life
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Ideal para pele madura com concentrações 
de 10 % de células-mãe vegetais, ajuda a 
corrigir os efeitos do envelhecimento, e 
promove a regeneração. Oferece à pele uma 
infusão intensamente hidratante, rica em 
nutrientes vitais e para dar firmeza e um 
efeito lifting à pele.

• Glycogen – é energizador celular, 
restaura as reservas energéticas e estimula a 
capacidade de restauração e defesa da pele. 

• Óleo de Rosa Mosqueta – Rico em 
Ómega 3 e 6. Contém Vitamina E e altas 
concentrações de betacaroteno (uma forma 
de vitamina E). Conhecido por reduzir os 
sinais de foto-envelhecimento e manchas.

1. MÁSCARA DE TRATAMENTO INTENSIVO

REF. 242115 ml |

Ideal para pele madura. Atua como um mini 
lifting de olhos. Com uma textura ultraleve, 
reafirma, nutre e energiza a área ocular. 
Melhora o tom, textura da pele e atenua 
sinais de fadiga, rugas e linhas de expressão.

• Óleo de Argão – Rico em ácidos 
gordos essenciais, protege e regenera a 
pele. Estimula a oxigenação intracelular, 
aumentando o conteúdo de nutrientes das 
células cutâneas.

• Tetrapeptídeo-5 – Atua contra os 
mecanismos de formação de edemas. Possui 
um efeito descongestionante, melhorando a 
elasticidade e a suavidade da pele.

2. CONTORNO OLHOS E LÁBIOS

REF. 242315 ml |

Ideal para pele madura com concentrações 
de 10 % de células-mãe vegetais. Ajuda 
a estimular e a acelerar a regeneração 
celular natural. Combate os sinais de 
envelhecimento: manchas, rugas, flacidez. 

• AMINO-GLYCO KVIAR – Através 
deste ingrediente, a pele recebe todos os 
elementos nutritivos necessários, além 
da energia necessária para processá-los 
e ajudar a restaurar todos os elementos 
naturais necessários.

• Maçã Peruana – Melhora a vitalidade 
e a produção dos fibroblastos da pele. 
Células responsáveis   pela fabricação das 
fibras de colagénio e elastina na derme.  

3. CONCENTRADO

REF. 242215 ml |

Recomendado para pele madura, contém  
concentrações de células-mãe vegetais, 
ricas em princípios naturais hidratantes, 
regeneradoras e que combatem o 
envelhecimento. 

• AMINO-GLYCO KVIAR – Através 
deste ingrediente, a pele recebe todos os 
elementos nutritivos necessários, além 
da energia necessária para processá-los 
e ajudar a restaurar todos os elementos 
naturais necessários.

• Óleo de Abacate – Rico em 
antioxidantes, Vit E e propriedades 
hidratantes. Atua na prevenção de rugas e 
no envelhecimento precoce da pele.

4. CREME REGENERADOR

REF. 242115 ml |

1
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A presença do Colagénio de origem marinho e de Ácido 
Hialurónico, retarda os efeitos do envelhecimento da pele, 
conferindo-lhe maior elasticidade, prevenindo o aparecimento 
de rugas. Ideal para pele madura, a linha de cosméticos 
Collagen Complexion, promove a autoreparação, a 
autoregeneração e estimula a actividade celular da derme.

Collagen Complexion



3332

Collagen Complexion

Ideal para pele madura. Rico em 
concentrações de colagénio marinho, atua 
como um mini lifting. A pele fica hidratada e 
luminosa. Reduz linhas de expressão, rugas 
e atenua as imperfeições, sinais de stress e 
fadiga.

• A VITAMINA C,  potencializa os 
efeitos do filtro solar, responsável por 
proteger a pele dos raios UVA e UVB. 
Designada como antioxidante, protege as 
células da pele contra os radicais livres.

• SEPILIFT, é o ingrediente 
responsável pela correção de rugas. Contém 
hidroxiprolina, um componente importante 
na produção de colagénio. 

1. COLLAGEN COMPLEXION – 
INTENSIVE TREATMENT

REF. 243750 ml |

Com colagénio de origem marinho e 
ácido hialurónico, retarda os efeitos do 
envelhecimento da pele, deixando-a com 
menos rugas e mais elasticidade. Intensive 
Cream, é um creme que protege a pele da 
acção dos radicais livres, responsáveis pelo 
envelhecimento precoce da pele.

• O Ácido Hialurónico ajuda a manter 
a hidratação da pele, evitando a flacidez, 
as linhas de expressão, preenchendo e 
mantendo a pele hidratada e revitalizada. 

• As Ceramidas são as principais 
moléculas da epiderme, responsáveis por 
manter a humidade e a integridade da 
barreira cutânea. 

2. COLLAGEN COMPLEXION – 
INTENSIVE CREAM

REF. 243650 ml |

Ideal para pele madura, contém uma 
concentração de 10% de colagénio marinho. 
Ajuda a estimular a regeneração celular 
natural. Combate com eficácia os sinais do 
envelhecimento: rugas e flacidez. Promove a 
autoreparação e a autoregeneração e ativa a 
actividade celular da derme.
 

• O Hydromarine Colagen é uma 
proteína produzida pelo próprio corpo 
e fundamental para a pele. Dá firmeza e 
elasticidade aos tecidos. Previne e retarda 
rugas e as linhas de expressão do rosto.

• O Ácido Hialurónico ajuda a manter 
a hidratação da pele, evitando a flacidez 
e as linhas de expressão. Mantém a pele 
hidratada e revitalizada. 

3. COLLAGEN COMPLEXION – 
CONCENTRATED SERUM

REF. 243830 ml |

Hidrata, drena e estimula a pele, deixando-a  
radiante. Reduz visivelmente as linhas de 
expressão e atenua os papos e as olheiras. 
Graças à sua textura leve refresca e suaviza o 
contorno de olhos.

• As Ceramidas são as principais 
moléculas da epiderme, responsáveis por 
manter a humidade e a integridade da 
barreira cutânea. 

• O Peptídeo EYESERYL l ® combate 
os mecanismos responsáveis pelos edemas 
e tem um efeito descongestionante, 
melhorando a elasticidade da pele. É um 
tetrapéptido de origem natural que favorece 
a drenagem de líquidos reduzindo o inchaço.

4. COLLAGEN COMPLEXION – 
EYE CONTOUR

REF. 243915 ml |

1
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Existem cuidados diários que podem reduzir ou mesmo eliminar 
as manchas de forma eficaz e permanente. A linha Melano Up, 
é uma linha de cosméticos com uma fórmula que contém uma 
tecnologia anti-pigmentação altamente eficaz, especialmente 
desenvolvida para atuar na causa das manchas, reduzindo a 
aparência das manchas existentes.

Melano UP
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Melano UP

Com ácido de frutas e peptídeos, o 
creme despigmentante Melano Up, 
reduz sardas, manchas de pigmentação 
e impede o aparecimento de outras.

• COBIOBRIGHT – Promove 
o clareamento e tem uma ação 
despigmentante. Aumenta a 
luminosidade natural da pele.

• TELANGYN – Aumenta 
a fotoproteção e melhora as 
propriedades gerais da pele, como a 
firmeza e homogeneidade de tom. 

O complexo vegetal, limita o pigmento 
e a transferência da melanina para 
o nível celular, assegurando uma 
proteção intensiva da pele contra os 
radicais livres. Melhora a textura e tom 
da pele.

• COBIOLIVE – Protege a pele das 
radiações UV, previne o envelhecimento 
e fotoenvelhecimento.

• Argireline® é um hexapeptídeo 
de aplicação tópica que possui o 
mesmo mecanismo de ação da toxina 
botulínica. Modula a tensão facial, 
reduz as rugas de expressão e estimula 
a síntese de fibroblastos, retardando o 
envelhecimento cutâneo.

1. CREME DESPIGMENTANTE 2. CREME PREVENÇÃO MANCHAS

REF. 241250 ml | REF. 241150 ml |

Regenera e revitaliza a pele, graças 
ao ácido AHA, aos óleos naturais e 
vitaminas E, B5 e C. Remove as células 
mortas, estimula a regeneração celular 
e melhora a elasticidade e firmeza da 
pele, diminuindo as rugas e manchas.

• COBIO- HA – Melhora a 
elasticidade nas camadas mais 
profundas da pele, promovendo maciez 
e conforto epicutâneo. Contém AHA 
selecionado, numa concentração 
adequada e eficiente, com boa 
tolerância para pele.

• Argireline® é um hexapeptídeo 
de aplicação tópica que possui o 
mesmo mecanismo de ação da toxina 
botulínica. Modula a tensão facial, 
reduz as rugas de expressão e estimula 
a síntese de fibroblastos, retardando o 
envelhecimento cutâneo.

3. CREME AHA

REF. 241050 ml |

1
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Para manter a pele hidratada e macia, os Géis Corporais de 
Tratamento são um item indispensável. Independentemente da 
estação do ano, tratam, restauram e protegem a pele. Com o 
seu uso diário, melhoraram a beleza da pele, proporcionando-
lhe o rejuvenescimento fisiológico e a melhoria da autoestima e 
hábitos de vida.

Géis Corporais
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Géis Corporais

O gel refirmante é um produto 
com uma textura suave e eficaz no 
tratamento da flacidez da pele. Alisa 
e tonifica a pele do corpo, deixando-a 
com um aspeto jovem.
 
Após a primeira aplicação, a pele fica 
suave ao toque e com o uso regular, 
mais firme e visivelmente jovem.

Com uma fórmula especial e 
enriquecida com mentol e óleo 
essencial de sálvia-esclaréia, 
proporciona à pele uma agradável 
sensação de frescura, atuando 
como um poderoso anti-celulítico e 
redutor. Indicado para pessoas com 
problemas circulatórios.

É um gel modelador, baseado num 
complexo ultraativo concentrado de 
sais marinhos e argila. 

Graças a ação dos ingredientes, 
destrói as acumulações de gordura 
localizada e favorece a eliminação da 
retenção de líquidos.

O Gel de Massagem Anti-Celulite com 
menta, lavanda e extrato de hera. 
Ajuda a combater a celulite nas zonas 
mais problemáticas, tais como coxas, 
nádegas e barriga, graças ao seu 
inovador complexo de ação termo-
ativa.

Promove um contorno corporal mais 
definido.

1. GEL REAFIRMANTE

REF. 2443150 ml |

3. GEL TERMO-MODELADOR

REF. 2441150 ml |

4. GEL  ANTI-CELULITE

REF. 2440150 ml |

2. GEL REDUTOR

REF. 2442150 ml |

O Gel Anti-Estrias oferece uma 
fórmula única enriquecida com 
centelha asiática, cera de abelha e 
vitaminas. 

Com uma poderosa ação 
antioxidante, previne e ajuda 
a reduzir as estrias, potencia a 
elasticidade da pele e aumenta uma 
hidratação intensiva e de rápida 
absorção. 

Para além de ajudar a estimular a 
regeneração dos tecidos da pele, 
ativa a formação de colagénio 
e elastina, deixando a pele 
rejuvenescida e suave.

5. GEL  ANTI-ESTRIAS

REF. 2444150 ml |

1 2 3 4 5
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Com uma combinação forte de ingredientes e uma fórmula 
concentrada de óleos essenciais que influenciam diretamente o 
aspeto geral da pele. 

Os Óleos Corporais Suta oferecem um tratamento corporal 
completo. Ricos em propriedades benéficas para a pele e para 
o corpo, são considerados óleos de massagem altamente 
valiosos. 

Óleos Corporais
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Óleos Corporais

O Óleo de massagem Anticelulítico 
Hemp Suta é um oleo ultra-leve, não 
gorduroso e de absorção imediata. 

A eficácia da sua fórmula 
é potenciada pelos efeitos 
anticelulíticos de um cocktail de 
óleos essenciais puros e pela ação 
do frio. Em conformidade com 
os princípios anti-inflamatórios, 
estimula a micro-circulação e 
combate e previne o aparecimento 
de celulite.

1. ÓLEO DE MASSAGEM - 
ANTICELULÍTICO

O Óleo Reafirmante Hemp Suta, 
foi desenvolvido para combater a 
flacidez. 

É um protetor e reafirmante que 
proporciona uma aparência jovem à 
pele, hidratando-a.

Refresca e alivia a sensação de 
cansaço graças aos ingredientes 
ativos de óleo de cânhamo. Fornece 
os oligoelementos necessários para a 
regeneração celular dos tecidos.

2. ÓLEO DE MASSAGEM - 
REAFIRMANTE

O Óleo Redutor de Medidas Hemp 
Suta contém óleo de cânhamo, 
cafeína e o extrato da planta Uncaria 
Tomentosa, com propriedades 
diuréticas e antioxidantes. 

Esta é uma combinação forte dos 
ingredientes, que influenciam 
diretamente na redução das medidas 
do abdómen, coxas e flancos. 
Ao associar uma automassagem, 
diminui o perímetro abdominal, 
reduz a gordura localizada e melhora 
consideravelmente o aspecto geral 
da pele.

3. ÓLEO DE MASSAGEM - 
REDUTOR

REF. 2458 |50ml /

O Óleo de Massagem Drenante 
Hemp Suta é um produto que 
combinado com uma massagem 
seletiva, visa facilitar a drenagem, 
estimulando a microcirculação. 

Tonifica a pele nas áreas mais 
problemáticas.

4. ÓLEO DE MASSAGEM - 
DRENANTE

O Óleo de Cânhamo contém uma 
proporção muito elevada de ácidos 
gordos polinsaturados e é considerado 
um dos óleos naturais mais valiosos.

• Origem – 100% puro e natural, 
virgem, prensado a frio, sem qualquer 
tratamento químico. Para massagem 
ou cosmética.

• Propriedades Terapêuticas – 
Rico em Ómega-6 e Ómega-3, restaura 
a suavidade e elasticidade da pele, 
evitando a desidratação.

• Propriedades Cosméticas – 
De fácil absorção, é recomendado nos 
casos de Eczema, Psoríase, Couperose, 
Pele Atópica e Inflamações articulares.

5. ÓLEO TERAPÊUTICO - 
CÂNHAMO

REF. 2456 100ml / REF. 2453 |50ml / REF. 2452 100ml / REF. 2425-1 |50ml / REF. 2425100ml /

REF. 2455 |50ml / REF. 2454 100ml /REF. 2451 |50ml / REF. 2450 100ml /

1 2
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O sabonete é um item de higiene pessoal usado diariamente 
por todos e considerado um elemento essencial na saúde 
da pele. Os sabonetes à base de óleos vegetais, Spirulina e 
óleos essenciais, atuam diretamente na limpeza profunda da 
pele e reorganização da estrutura subcutânea. Cremosos e 
hidratantes, deixam a pele hidratada, suave, com um aroma 
agradável e uma ótima sensação de frescura. 

Sabonetes
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Sabonetes
Sabão à base de óleos vegetais, Spirulina e óleos essenciais com 
ação antimicrobiana. O pH elevado e a presença de sais de sódio, 
tornam o produto naturalmente resistente ao desenvolvimento de 
microorganismos. Ideal para a higienização das mãos e face.

• Sabão Alfazema e Árvore do Chá

• Sabão Menta e Árvore do Chá
 

REF. 020

1. SABÃO DE LIMPEZA ANTIMICROBIANO

Sabão à base de óleos vegetais, Spirulina e óleos essenciais com ação 
hidratante, graças ao alto teor de Glicerina, um emoliente natural da 
pele que atrai a água a partir do ar circundante. Altamente valorizada 
nos sabonetes, a Glicerina mantém a humidade da pele ao longo do dia.

• Sabãol Artesanal – Figo

• Sabãol Artesanal – Green Tea

• Sabãol Artesanal – Lagoa Azul

• Sabãol Artesanal – Yellow Zes

• Sabãol Artesanal – Cool

• Sabãol Artesanal – Rosa Coral

• Sabãol Artesanal – Star

• Sabãol Artesanal – Mediterrâneo

• Sabãol Artesanal – Pêra e Gardénia

• Sabãol Artesanal – Camiflor

2. SABÃO ARTESANAL

REF. 021

REF. 2420

REF. 2419

120 gr |

REF. 2430

REF. 2435

REF. 2418

REF. 2433

REF. 2434

REF. 2431

REF. 2432

REF. 2417

1

2

120 gr |

120 gr |

120 gr |

120 gr |

120 gr |

120 gr |

120 gr |

120 gr |

120 gr |

100 gr |

100 gr |
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Os suplementos alimentares prestam um importante contributo 
na melhoria do bem-estar geral. Os suplementos Suta Spirulina 
Technology têm um elevado poder antioxidante e anti-envelhecimento.

Enriquecidos em variados ingredientes, entre eles vitaminas, minerais, 
aminoácidos com ácidos gordos essenciais, fibras e várias plantas e 
extratos de ervas.

Entre muitas outras valências, são promotores de saúde e bem-estar, 
hidratam, melhoram a estética e a fisiologia da pele de homens e 
mulheres.

SUPLEMENTOS
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A spirulina é uma fonte de proteína (e aminoácidos essenciais), 
antioxidantes, fibra e minerais. 

Recomendada como complemento em dietas de perda de peso 
devido à sua riqueza nutricional, efeito supressor do apetite, 
promove a sensação de saciedade e ajuda na melhoria da 
composição corporal.

Este suplemento biológico, é composto por 100% de spirulina, 
naturalmente rica em proteína e em 9 aa essenciais, cálcio, 
ferro e vit B12.

Contribui para um bem-estar geral.

Toma diária: 
1 comprimido, 30 minutos antes das principais refeições.

SPIRULINA
REF. 24461000 mg |
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O ácido hialurónico é uma substância 
produzida pelo organismo e que está 
presente em todos os tecidos corporais, 
especialmente nas articulações, pele e olhos. 
Tem um papel fundamental na cicatrização 
de feridas, regeneração celular,  lubrificação 
das articulações e sistema conjuntivo. 
Pela sua composição, este suplemento é 
considerado um excelente produto anti-
envelhecimento.

• O Hialuronato de Sódio possui 
propriedades analgésicas e anti-
inflamatórias. Aliado ao poder regenerador 
da Spirulina, tem um papel fundamental na 
hidratação da pele.

• A Gelatina é composta praticamente 
por aminoácidos (proteínas), que ajudam na 
síntese e na renovação do colágenio.
 
Toma diária: 2 cápsulas: 1 antes do 
pequeno-almoço e 1 antes do jantar

1. ÁCIDO HIALURÓNICO

REF. 140160 caps |

O Colagénio by Suta Spirulina Technology é 
um suplemento alimentar considerado como 
um “Super Poder” para tratar da pele e para 
fortalecer o cabelo e unhas. 

Facilmente assimilado pelo organismo, tem 
inúmeros benefícios para a saúde, podendo 
ser utilizado para melhorar a firmeza e 
elasticidade da pele e tratar a saúde das 
articulações e dos ossos.

Toma diária: 20 ml simples ou diluído em 
água, de manhã em jejum. 

2. COLAGÉNIO

REF. 2771500 ml |

ANTI-ENVELHECIMENTO



5756

VITAMINAS  Uma fonte natural de vitaminas (A, C, 
E e K), minerais (cálcio, magnésio, potássio, 
ferro e fósforo) e clorofila. Também contém: 
aminoácidos, proteínas que são facilmente 
assimiláveis, enzimas e fibras que contribuem 
para suplementar as necessidades nutricionais 
do organismo

• Restaura e equilibra as funções 
metabólicas de alguns tecidos e órgãos – ajuda 
no normal funcionamento do sistema digestivo, 
cardíaco e hormonal (menopausa)

• Reduz o estado de fadiga física e mental, 
melhora a capacidade de trabalho e aumenta a 
vitalidade

• Alfafa, Helianthus Tuberosus, 
Spirulina Platineis, Regaliz , Gelatina

Toma diária: Um comprimido 2 vezes ao dia 
antes das refeições.

1. ALFALFA COMPLEX

REF. 2397-140 comp |

Suplemento facilmente assimilável, rico em 
fitonutrientes necessário para complementar 
a dieta, suprimir deficiências nutricionais e 
otimizar as funções do corpo.

• O Cálcio é essencial para a estrutura 
dos ossos, desempenha um papel decisivo na 
contração e relaxamento dos músculos e está 
envolvido na contratilidade muscular, mas 
também no coração

• O Magnésio é a chave do equilíbrio 
nervoso e muscular, com papel vital em várias 
atividades enzimáticas, na transmissão do 
impulso nervoso e da excitabilidade muscular

• Uma combinação equilibrada de 
multivitaminas e minerais, essencial para o bom 
funcionamento dos diferentes orgãos

Toma diária: Um comprimido 3 vezes por dia 
após as refeições

2. POLIVITAMINAS

REF. 240940 comp |

Suplemento alimentar, facilmente assimilável, 
produzido pela combinação de levedura de 
cerveja com alfalfa e extrato de folhas de 
topinambur (rico em silício orgânico), que visa 
aprimorar os componentes bioativos (boa parte 
comum) para estimular a ação biológica

• Combinação equilibrada de nutrientes, 
multivitaminas e minerais que garantem 
a restauração e o equilíbrio das funções 
metabólicas de alguns tecidos e órgãos, 
regulando a troca de substâncias a nível celular.

• As enzimas são uma fonte rica em 
sais minerais (alto teor de potássio, ferro, 
cálcio, magnésio, fósforo), nutrientes (lipídios, 
carboidratos) e oligoelementos essenciais à vida 
(selénio, crómio)

Toma diária: Um comprimido 3 vezes ao dia 
antes das refeições

3. MULTIVITAMINAS

REF. 240040 caps |

A vitamina D3 é a melhor fonte de vitamina D, 
pois é produzida no organismo a partir dos raios 
ultravioleta.

• Fortalece os ossos e dentes 
• Aumenta a absorção de cálcio e fósforo no 

intestino e facilita a entrada desses minerais nos 
ossos, que são essenciais para a sua formação

• Atua na manutenção da saúde do 
pâncreas, o órgão responsável pela produção de 
insulina, uma hormona que regula os níveis de 
glicose no sangue

• Melhora o sistema imunitário, prevenindo 
infeções bacterianas e virais

Toma diária: Uma cápsula por dia

4. VITAMINA D3

REF. 277230 caps |
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SISTEMA IMUNITÁRIO

 É um fitocomplexo com o papel de 
reequilibrar os mecanismos de defesa do 
organismo, ou seja, um aliado na proteção 
de diversas patologias. 

•  Foi desenvolvido com ingredientes 
(equinacea, vitamina C e zinco) para reforçar 
o sistema imunitário

•  Pó de Equinácea, Extrato de Flores 
de Equinácea, Ácido Ascórbico (Vitamina 
C / 37,5% VNR *), Gluconato de Zinco 
equivalente a 2,5 mg Zinco (25% VNR *), 
Frutose, Celulose Microcristalina, Estearato 
de Magnésio
 
Toma diária: Um comprimido 3 vezes ao 
dia antes das refeições

1. IMUNO COMPLEX

REF. 240740 comp |

 A equinácea é uma planta medicinal, 
também conhecida como Flor-de-cone, 
Púrpura ou Rudbéquia, muito utilizada 
como remédio caseiro no tratamento 
de gripes e constipações, aliviando os 
sintomas, principalmente por causa de sua 
propriedade anti-inflamatória e antialérgica.

• Contribui para o funcionamento 
normal do sistema imunológico

• Fortalece a capacidade natural de 
defesa do corpo humano contra agressões 
internas ou externas

• Apoia mecanismos de defesa não 
específicos

• Melhora o estado geral de corpo.

Toma diária: Um comprimido 3 vezes ao 
dia antes das refeições

2. EQUINÁCEA

REF. 239940 caps |
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 Dados da literatura mostram que o óleo espinheiro 
marítimo - é um concentrado natural rico em fitonutrientes 
e substâncias bioativas, principalmente b-caroteno, 
vitaminas D, E, F, K, produtos polifenólicos com atividade 
fortemente anti-inflamatória, lecitinas em forma facilmente 
assimilável (sais de cálcio e magnésio), ácidos gordos 
polinsaturados dos quais o ácido gama-linolênico precursor 
de muitas enzimas orgânicas, aminoácidos livres e 
microelementos
 (Alam Zeb em: Importantes usos terapêuticos do espinheiro 
marinho (Hippophäe): revisão, 2004).

 Devido à sua riqueza nutricional é um suplemento 
com poderosa ação antioxidante e anti-inflamatória ideal 
para pessoas ativas sujeitas a uma sobrecarga física, 
intelectual e stress diário

 Aliado a uma alimentação e estilo de vida saudável e 
um suplemento que pode fazer a diferença no processo de 
envelhecimento e bem-estar geral

Toma diária: Um Soft Gel 3 vezes por dia antes das 
refeições

1. ÓLEO DE ESPINHEIRO MARÍTIMO

REF. 240840 Soft Gel |

CIRCULAÇÃO SANGUÍNEA
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Um suplemento que reúne os benéficos dos poderosos 
ingredientes: Alho, Alecrim, Própolis, Abobrinha.

• Proteção cardiovascular com propriedades 
antioxidantes;

• Apoia o funcionamento do sistema cardiovascular,
• Melhora a circulação ao nível das coronárias melhora 

a circulação periférica e normaliza a pressão sanguínea;
• Contribui na manutenção de uma colesterolemia 

normal - Níveis de colesterol saudável
• Reforça o sistema imunitário

Toma diária: Um comprimido 3 vezes ao dia após as 
refeições

1. COLEST PLUS

REF. 239860 comp |

COLESTEROL
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EMAGRECIMENTO

 Os drenantes têm sido apontados 
como uma ajuda preciosa no combate à 
retenção de líquidos e perda de peso.
 Juntamente com uma alimentação 
equilibrada, vai ajudá-lo a melhorar o 
inchaço e a retenção de líquidos.
 Além das características drenantes, 
este suplemento também auxilia na 
digestão e é um poderoso antioxidante, 
pois possui na sua composição 
ingredientes como: salsa, hibisco, cereja, 
rooibos, uva espim, açafrão e spirulina.
 A combinação dos múltiplos 
benefícios da Spirulina Platensis com os 
restantes ingredientes, confere a este 
suplemento o poder de contribuir para a 
perda de peso.

Toma diária: 20 ml simples ou diluído 
em água, de manhã em jejum.

3. DRENADOR

 DEPURIN é um suplemento 
alimentar que associa vários 
ingredientes (plantas) com funções 
de “desintoxicação” e poderosa ação 
drenante;
 Contribui para a melhoria dos 
distúrbios digestivos com caráter 
funcional, facilitando a digestão;
 Normalizando o trânsito 
intestinal.
Erva-Cidreira, Dente-de-Leão, Bardana, 
Óleo de Espinheiro Marítimo, Regaliz

Toma diária: Um comprimido 3 vezes 
ao dia após as refeições.

4. DEPURIN

 A L Carnitina é conhecida por 
“Queimar Gordura” – porque permite a 
transformação da gordura em energia. 
Desempenha um papel fundamental no 
transporte dos ácidos gordos (gorduras), 
desde os adipócitos até as mitocôndrias 
das células, local onde são utilizados para 
a produção de energia.
 O suplemento L- Carntina e 
Coenzima Q10 é um produto com 
composição complexa, que combina 
harmoniosamente como propriedades 
de ativação metabólica e estimulação 
energética da L - Carnitina e Coenzima 
Q10 com a contribuição dos nutrientes 
presentes nos extratos de framboesa.
L-Carnitin - L - Tartat, Coenzima Q10, 
Óleo de Espinheiro Marítimo, Extrato de 
Framboesa, Gelatina.
Toma diária: Uma cápsula 2 vezes ao dia 
após as refeições.

5. L-CARNITINE COMPLEX

 O fígado, rins e intestinos são 
os nossos órgãos responsáveis pela 
“desintoxicação” do organismo eliminando 
as substâncias tóxicas, químicos, álcool, etc. 
 No entanto, muitas vezes estes 
sistemas estão “sobrecarregados” e o 
uso de um suplemento natural como 
complemento de uma dieta equilibrada 
auxilia na neutralização e eliminação de 
toxinas do corpo - resultado da atividade 
sinergética entre os extratos vegetais 
presentes na fórmula.
 Regaliz, Cardo-Mariano, Manjericão-
de-Folha-Larga, Tomilho, Framboesa, 
Erva Cidreira, Hortelã-Pimenta, Flores de 
Lavanda, Óleo de Lavanda, Alecrim

Toma diária: Um comprimido 4 vezes ao 
dia antes das refeições.

2. DETOXIFICANTE NATURAL

 O TERMOLIPO é um suplemento 
ideal para quem quer atingir os seus 
objetivos de perda de peso de forma eficaz 
e duradoura.
 Devido aos seus poderosos 
ingredientes o TERMOLIPO melhora e 
acelera o metabolismo e confere um bom 
poder antioxidante.

• Laranja amarga (Citrus aurantium) - 
extrato seco do fruto com 5% de sinefrina

• Coleus (Coleus forskohlii)
• Rhodiola (Rhodiola rosea)
• Arroz preto (Oryza sativa)
• Spirulina (Spirulina platensis)
• Pimenta negra (Piper nigrum)

Toma diária: Tomar 2 cápsulas com água, 
antes do pequeno-almoço e jantar.

1. TERMOLIPO

REF. 140560 caps | REF. 240340 comp |

REF. 2397 500 ml | REF. 2402 40 caps | REF. 2405 40 caps |
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HEMP SEED OIL ALIMENTAR

Cerca de 80% do óleo de cânhamo 
ECO Hemp Essentials é composto por 
ácidos gordos polinsaturados, também 
conhecidos por ácidos gordos essenciais:  
Ómega-3 e Ómega 6. 
O óleo de cânhamo é conhecido como o 
óleo mais equilibrado da natureza, graças 
à relação 3:1 entre os ácidos gordos 
ómega 6 e ómega 3. Esta relação é 
considerada ideal para o corpo humano. 

• Ajuda a manter os níveis normais 
de colesterol no sangue. 

Toma diária: Uma porção diária de 1,5 
ml (cerca de 30 gotas)

1. HEMP SEED OIL – ALIMENTAR

REF. 2459 |50ml / REF. 2460 100ml /
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SUTA SPIRULINA TECHNOLOGY

CALL CENTER
+351 910 684 198

www.facebook.com/sutacosmetics
https://sutacosmetic.com/


