
Amazöne 
BALA NATURAL DE AÇAÍ COM GUARANÁ EM PÓ 

Contém Ativos Funcionais Naturais Estimulantes e Antioxidantes 

     

    Natural, Suprimi a Fome e Ativa os Genes da Longevidade. 

Bala Natural, formulada com Açaí orgânico e autêntico Guaraná em Pó puro da Amazônia, liofilizados, com alta 

concentração de nutrientes naturais preservados das frutas frescas. Alimentos funcionais, energéticos e 

antioxidantes naturais, oferecem benefícios à saúde, além de suas funções nutricionais básicas, com baixas calorias, 

baixo teor de sódio, livre de glúten, isento de gorduras e sem adição de açúcar. Favorece a ação estimulante do 

sistema nervoso central,  melhora a atenção e clareza do pensamento, ajuda a acelerar o metabolismo, queimar 

gorduras e diminuir a fome para perda de peso. 

GUARANÁ (Paullinia Cupuna), fruta nativa nas proximidades de pequenos riachos na floresta amazônica, 

poderoso energético rico em cafeína, utilizado por indígenas desde tempos pré-colombianos, importante no 

emagrecimento, ajuda a aumentar a disposição, potencializar o desempenho nos exercícios aeróbicos, afrodisíaco, 

ajuda a revigorar o organismo e retardar o envelhecimento. Seu uso está associado a longevidade, possui 

propriedades antioxidantes, anti-inflamatórias, antitumorais, é antiplaquetário, ajuda a desobstruir as artérias e 

combater a obesidade. AÇAÍ orgânico, com alta concentração de antioxidantes, atua com eficiência nos sistemas 

imunológico e circulatório. Ajuda a combater os radicais livres e o envelhecimento precoce, reforça as defesas do 

organismo e atua na prevenção de doenças cardiovasculares. O extrativismo do Açaí é feito por ribeirinhos nas 

florestas da Amazônia que desenvolvem técnicas de manejo, com mínimo impacto para preservar os recursos 

naturais e impedir a degradação da floresta amazônica.  

Composição Nutricional: Açaí (Euterpe Oleracea Mart) e Guaraná (Paullinia Cupuna), contém ômega 6 e 9, 

vitaminas C, A, E, K, B1, B2, B3, B5, B6, B9, B12, carboidratos, proteínas, ácido graxo, flavonóides, tanino, 

potássio, magnésio, fósforo, cálcio, zinco, ferro, cobre, rico em cafeína, teobromina, teofilina, e fibras alimentares 

naturais. 

Alimento Funcional Dietético, para uma vida mais saudável. 

 

  



 

 

BALA NATURAL DE CHÁ VERDE COM GENGIBRE 

Contém Ativos Funcionais Naturais Diuréticos, Termogênicos e Antioxidantes 

       

 

Elimina a retenção de líquidos, desintoxica e previne o envelhecimento precoce 

 

As Balas Funcionais Naturais Amazöne, formuladas com Chá Verde e Gengibres frescos, higienizados e triturados 

no momento da produção das balas, com alta concentração de fibras e nutrientes preservados dos ingredientes“in 

natura”.  Oferecem benefícios à saúde, além de suas funções nutricionais básicas, com baixas calorias, baixo teor 

de sódio, livre de glúten, isento de gorduras e sem adição de açúcar. Acelera o metabolismo e ajuda a emagrecer! 

A combinação do Chá Verde com o Gengibre tem ação termogênica e diurética, desintoxica as células,  ajuda a 

eliminar inchaços, tem ação lipolítica, auxilia na quebra das moléculas de gordura já acumuladas no organismo e 

evita que se acumulem novamente, ajuda a queimar gorduras,  auxilia na eliminação da gordura visceral na região 

abdominal, queima calorias, ajuda a inibir o apetite e contribui para o emagrecimento de forma natural e 

agradável.  

Composição Nutricional: Chá Verde (Camellia Sinensis) e Gengibre (Zingiber officinale), contém as vitaminas, C, 

A, D, E, K, B1, B2, B3, B6, B9, B12, os minerais, cálcio, ferro zinco, cobre, fósforo, magnésio, selênio, potássio, 

aminoácidos, flavonóides, carboidratos, rico em fibras alimentares naturais. 

 

 

Alimento Funcional Dietético, para uma vida mais saudável. 

 

 

 



 

 

 

 BALA NATURAL DE AMEIXAS PRETAS  

 Contém Ativos Funcionais Naturais Laxativos. 

 

 

 

 

SUPER ANTI-OXIDANTE, RICA EM VITAMINAS, MINERAIS & FIBRAS. 

 

As Balas Funcionais Naturais Amazöne, são formuladas com Ameixas pretas frescas, liofilizadas, com alta 

concentração de fibras e nutrientes naturais preservados das ameixas “in natura”. Oferecem benefícios à saúde, 

além de suas funções nutricionais básicas, com baixas calorias, baixo teor de sódio, livre de glúten, isento de 

gorduras e sem adição de açúcar. 

As ameixas pretas são ricas em vitaminas, principalmente a Vitamina E, aliada contra o envelhecimento, poderoso 

antioxidante, é também boa fonte da vitamina C e vitamina A. Possui alta concentração de minerais, como 

potássio, cálcio, ferro, magnésio, que ajudam a melhorar os estados depressivos e a anemia. Recomendada em 

dietas de emagrecimento, pelas qualidades nutricionais, grande quantidade de fibras e funções depurativas. A 

principal característica da ameixa é melhorar o trânsito intestinal, auxiliar no tratamento da prisão de ventre e ao 

mesmo tempo que regular a digestão. 

Composição Nutricional: Ameixa (Prunus domestica) contém vitaminas do complexo B, B1, B2, B3, B6, vitaminas 

A, C, E, e K, os minerais potássio, flúor, fósforo, magnésio, cobre, boro, ferro, cálcio, zinco, rico em fibras 

alimentares naturais. 

Alimento Funcional Dietético, para uma vida mais saudável. 

 

 

  



 

 BALA NATURAL DE FEIJÃO BRANCO COM LARANJA AMARGA E HIBISCUS  

Contém Ativos Funcionais Naturais Emagrecedores - Queima Gordura e Reduz Apetite 

Anti-Celulite.   

  

         Diminuir a vontade de comer doces e mantém magro. 

                  

Nova Bala Funcional Amazöne Emagrecedora, formulada com alimentos naturais, Feijão Branco (Faseolamina), 

Laranja Amarga (Citrus Aurantium) e Flor de Hibiscus liofilizados,  que oferecem benefícios à saúde, além de suas 

funções nutricionais básicas, com baixas calorias, baixo teor de sódio, livre de glúten, isento de gorduras e sem 

adição de açúcar. 

Importante no processo de redução de peso, aumenta a saciedade, ativa o metabolismo, estimula a queima da 

gordura corporal. Feijão Branco, proteína vegetal, é fonte de faseolamina, ajuda a diminuir a absorção de 

carboidratos das refeições e as calorias totais da dieta. Laranja Amarga (Citrus Arantum) rica em fibras naturais e 

pectina, ajuda a diminuir o apetite e a vontade de comer doces,  auxilia na redução do colesterol, ajuda eliminar 

líquidos e reduzir a gordura corporal.  Hibiscus, rico em flavonóides e antioxidantes que ajudam a combater 

radicais livres e sinais de envelhecimento.   

Composição Nutricional: Feijão Branco (Phaseolus vulgaris L), Laranja Amarga (Citrus Aurantium) e Hibiscus, 

fonte de proteínas vegetais, ferro, carboidratos, pectina, vitaminas A, vit. C, vit. E, vit. K, vit. B1, vit. B2, vit. B 9, 

minerais, magnésio, fósforo, potássio, cálcio, rico em flavonóides e fibras alimentares naturais.  

Alimento Funcional Dietético, para uma vida mais saudável. 

 



 

BALA NATURAL DE ROMÃ COM COLÁGENO E SILÍCIO ORGÂNICO  

Contém Ativos Funcionais Naturais Antirrugas e Antienvelhecimento. 

 

Bala da Beleza e Juventude.  Atenua Rugas e Linhas de Expressão.      

Nova Bala funcional Amazöne, formulada puro Colágeno hidrolisado, Silício Orgânico e Romã, contém alta 

concentração de nutrientes naturais que oferecem benefícios à saúde, além de suas funções nutricionais básicas, 

com baixas calorias, baixo teor de sódio, livre de glúten, isento de gorduras e sem adição de açúcar.  

O Colágeno é uma proteína essencial, ajuda a previnir o envelhecimento, favorece a elasticidade da pele, clareia 

manchas,  ajuda a devolver firmeza e intensifica a hidratação cutânea, auxilia na redução da flacidez, ajuda a a ter 

cabelos, unhas e uma pele mais bonita.   

Sem contra indicação, a  combinação do Colágeno Hidrolisado com Silício Orgânico e Romã,  ajuda a manter o 

aspecto jovial do corpo, aliado à atividade física, torna-se uma excelente fonte proteica, ajuda na regeneração das 

articulações e a beleza da pele. O Silício Orgânico favorece a reestruturação das fibras de colágeno e elastina, 

contém a fórmula da beleza e juventude, ajuda a diminuir a profundidade das rugas e linhas finas de expressão. A 

Romã (Pomegranate) potente antioxidante, auxilia na diminuição de manchas na pele, ajuda a proteger contra o 

stress oxidativo e os danos causados pelos raios UV na pele e colabora no clareamento e uniformidade do tônus da 

pele. 

Composição Nutricional: Colágeno Hidrolisado, Silício Orgânico e Romã (Punica granatum), contém proteínas, 

aminoácidos, vitaminas A, C, E, K, B5, B6, B9, taninos, flavonóides, os minerais, potássio, cálcio, ferro, fósforo, 

magnésio, fibras alimentares naturais entre outros. 

 

Alimento Funcional Dietético, para uma vida mais saudável. 

 



 

BALA NATURAL DE GENGIBRE 

Contém Ativos Funcionais Naturais para Imunidade, Desintoxicante. 

 

Acelera o Metabolismo e Emagrece.   

 

 

Corta Calorias e Inibe o Apetite de Forma Fácil e Agradável. Alta Ação Antioxidante. 

 

As Balas Naturais Amazöne, são formuladas com Gengibres frescos, higienizados e triturados no momento da 

produção das balas, com alta concentração de fibras e  nutrientes naturais preservados dos Gengibre “in natura”. 

Oferecem benefícios à saúde, além de suas funções nutricionais básicas, com baixas calorias, baixo teor de sódio, 

livre de glúten, isento de gorduras e sem adição de açúcar. 

O Gengibre (Zingiber) é termogênico,  acelera o metabolismo,  auxilia a queima de gorduras,  cria a sensação de 

saciedade,  ajuda a eliminar toxinas, reduz níveis de colesterol ruim e auxilia no emagrecimento saudável, ajuda a 

combater gripes e resfriados, aumenta a imunidade, antiinflamatório, bactericida, limpa os "canais" de 

microcirculação sanguínea do organismo, incluindo seios nasais, combate dores nas articulações, evita náuseas e 

enjoos, ativa as enzimas da digestão, combate a irritação na garganta e evita o mau hálito. A OMS (Organização 

Mundial de Saúde), reconheceu oficialmente as propriedades terapêuticas do Gengibre pela Medicina Tradicional, 

utilizada há mais de 3.000 anos. 

Composição Nutricional: Gengibre (Zingiber officinale) Contém as vitaminas C, A, D, K, B1, B2, B3, B6, B12, os 

minerais, cálcio, ferro, zinco, cobre , fósforo, magnésio, selênio, carboidratos, rico em fibras alimentares naturais.  

Alimento Funcional Dietético, para uma vida mais saudável. 

 

  



 

BALA NATURAL DE CANELA COM GENGIBRE 

Contém Ativos Funcionais Naturais Anti-inflamatório, Expectorante e Emagrecedor. 

  

Auxilia no combate a fadiga e colesterol ruim, no controle dos níveis de açúcar no sangue e queima gorduras. 

 

As Balas Funcionais Naturais Amazöne, são formuladas com Canelas e Gengibres frescos, higienizados e 

triturados no momento da produção das balas, com alta concentração de fibras e  nutrientes naturais preservados 

dos Gengibre  “in natura”. Oferecem benefícios à saúde, além de suas funções nutricionais básicas, com baixas 

calorias, baixo teor de sódio, livre de glúten, isento de gorduras e sem adição de açúcar. 

A Canela (Cinnamomum Verum) e o Gengibre (Zingiber Officinale), tem efeito antibacteriano, antiespasmódico e 

antiinflamatório, ajuda a combater as infeções das vias respiratória e orais, expectorante natural, melhoram a 

digestão, a disposição, ajudam a diminuir a fadiga e o aroma da canela estimula as funções cerebrais e a memória.  

Canela e Gengibre são alimentos termogênicos, ajudam a controlar os níveis de açúcar no sangue, a combater o 

colesterol ruim, a queimar gorduras e reduzir medidas. Combinação ideal para emagrecer com saúde! A OMS 

(Organização Mundial da Saúde), reconheceu oficialmente a grande importância dos benefícios terapêuticos da 

Canela e do Gengibre. 

Composição Nutricional: A canela (Cinnamomum) e Gengibre (Zingiber officinale), contém vitamina A, vit. C, vi. 

E, vit. D,  vit. K, vit. B1, B2, B3, B5, B6, B12, os minerais, cálcio, ferro, cobre, cromo, magnésio, selênio, potássio, 

fósforo, zinco, ferro, polifenóis, rico em fibras alimentares naturais. 

 

Alimento Funcional Dietético, para uma vida mais saudável. 

  



 

 

BALA NATURAL DE CACAU 100% PURO COM MEL 

Contém Ativos Funcionais Naturais Rejuvenescedores. 

 

Repõe Energia e Rejuvenesce, Tonifica e dá Brilho a Pele.  

Novas Balas Funcionais Amazöne, formuladas com puro cacau liofilizado e mel de alta qualidade, com alta 

concentração de nutrientes naturais preservados dos ingredientes “in natura”.  Oferecem benefícios à saúde, além 

de suas funções nutricionais básicas, com baixas calorias, baixo teor de sódio, livre de glúten, isento de gorduras, e 

sem adição de açúcar. 

Cacau 100% puro, extra rico, orgânico, excelente fonte de antioxidantes, composto de muitos sais minerais e 

substâncias nutracêuticas, nutri e protege a pele contra o envelhecimento precoce, aumenta a transmissão neural 

promovendo sensações de bem estar, bom humor e alegria, estimula a oxigenação celular e a circulação sanguínea, 

auxilia na resistência à fadiga, ao frio, ao stress, aumenta a vitalidade em todas as idades e faz bem ao coração.  O 

Mel contém propriedades nutricionais, energéticas e metabólicas que reduz os efeitos dos raios solares sobre a pele, 

atenua e clareia manchas, auxilia no combate aos sinais de envelhecimento, melhora a saúde dos cabelos, ajuda a 

estimular a formação de queratina da estrutura dos fios e a produção de colágeno para sustentação da pele, auxilia 

o bom funcionamento de todos os órgãos do corpo em todas as fases da vida . Tonifica e dá brilho a pele, ajuda a 

repor energia e rejuvenesce.  

Composição Nutricional: Cacau (Theobroma cacao) e Mel, contém vitaminas C, D, E, B1, B2, B3, B6, B7, B9, 

ferro, potássio, magnésio, zinco, cobre, lítio, cobalto, cromo, proteínas, carboidratos, aminoácidos, enzimas, ácido 

graxo, teobromina, cafeína, flavonoides, polifenóis, sais minerais, fibras alimentares naturais entre outros. 

 

Alimento Funcional Dietético, para uma vida mais saudável. 

 

 



 

BALA NATURAL DE CAPIM LIMÃO COM ANIS ESTRELADO  

Contém Ativos Funcionais Naturais Relaxantes e Digestivos. 

     

Calmante natural, melhora a qualidade do sono e a digestão. 

 

As Balas Funcionais Amazöne, são formuladas com Capim Limão e Anis Estrelado, naturais, liofilizados 

preservam as funcionalidades naturais das ervas “in natura”. Oferecem benefícios à saúde, além de suas 

propriedades funcionais básicas, com baixas calorias, baixo teor de sódio, livre de glúten, isento de gorduras, e sem 

adição de açúcar.  

O Capim Limão (Cymbopogon citratus – Lemon Grass) tem propriedades terapêuticas calmante, analgésica, 

antibactericida, diurética, digestiva e relaxante. Exerce ação tônica e estimulante sobre o aparelho digestivo, 

indicada para dores abdominais, cólicas intestinais e urinárias, dores de cabeça,  ansiedade, estresse, depressão e a 

insônia. O ANIS ESTRELADO (Pimpinella Anisum L) ajuda a emagrecer, eliminar as toxinas do corpo, combater 

gases intestinais, ajudar na digestão dos alimentos, gastrites, é diurético, combate a tosse e o mau hálito e possui 

efeito calmante.  A combinação do Capim Limão e o Anis Estrelado é um calmante natural, ajuda a melhorar a 

qualidade do sono e a digestão!  Tem ação diurética, desintoxica as células, ajuda a inibir o apetite e contribui para 

o emagrecimento de forma natural e agradável. Não possui cafeína, perfeita para ser consumida após as refeições. 

Composição Nutricional: Capim Limão (Cymbopogon citratus) e Anis Estrelado ((Illicium verum) contém 

vitaminas A, C, B9, minerais, magnésio, zinco, cobre, ferro, potássio, fósforo, cálcio, carboidratos, proteínas, ácido 

graxo, e fibras alimentares naturais. 

 

Alimento Funcional Dietético, para uma vida mais saudável.  

 

 

  

  



 

BALA NATURAL DE COLÁGENO HIDROLISADO COM CACAU 100% PURO 

Contém Ativos Funcionais Naturais Antioxidantes e Firmadores da pele. 

      

Anti-Flacidez, mantém o aspecto jovial e promove bem-estar. 

Nova Bala funcional Amazöne, formulada puro Colágeno hidrolisado e Cacao 100% orgânico, contém 

alta concentração de nutrientes naturais que oferecem benefícios à saúde, além de suas funções 

nutricionais básicas, com baixas calorias, baixo teor de sódio, livre de glúten, isento de gorduras e sem 

adição de açúcar O Colágeno hidrolisado, melhora a função da epiderme e da derme, estimula a síntese 

de colágeno celular para deixar a pele mais firme, combater a flacidez, os radicais livre, as rugas e 

linhas de expressão, além de ajudar a emagrecer. 

Cacau 100% puro, extra rico, orgânico, excelente fonte de antioxidantes, composto substâncias 

nutracêuticas, nutri e protege a pele contra o envelhecimento precoce, aumenta a transmissão neural 

promovendo sensações de bem estar, bom humor e alegria, estimula a oxigenação celular e a circulação 

sanguínea, auxilia na resistência à fadiga, ao frio, ao stress, aumenta a vitalidade em todas as idades e 

faz bem ao coração.  

As vitaminas do complexo B, agem na tonicidade muscular, no sangue e nos nervos; a vitamina C 

fortalece o sistema imunológico; o ferro, fósforo e cálcio auxiliam na saúde dos ossos, dentes e no 

funcionamento do cérebro; a vitamina A atua na saúde da pele e dos olhos. As fibras colaboram com o 

bom funcionamento do intestino, e para controlar a absorção de gordura e açúcares. 

Composição nutricional: Colágeno Hidrolisado e Cacau (Theobroma cacao), contém vitaminas A, C, 

B1, B3, B6, ferro, potássio, magnésio, manganes, zinco, cobre, proteínas, carboidratos, aminoácidos, 

enzimas, ácido graxo, ômega 6, teobromina, cafeína, flavonoides, polifenóis,  fibras alimentares 

naturais entre outros.  

Alimento Funcional Dietético, para uma vida saudável. 



EXPERIMENTE!  

Novas Balas Naturais Funcionais sem açúcar, desprovidas de toxidade. 

A maneira mais doce e divertida de perder peso.  

            

Ajuda a disciplinar o habito alimentar, deliciosa alternativa. 

Amazöne    
Quem somos 

Amazöne é uma empresa nacional especializada na concepção e produção de doces 
naturais exclusivos com ingredientes orgânicos, com alta qualidade nutricional para o 
consumo conveniente e saudável, ideal para pessoas que procuram uma dieta 
equilibrada e mais energia durante o dia. Todos os nossos produtos não contêm açúcar, 
glúten e lactose. Certificados pelo Laboratório Nutrisciences Merieux, credenciado pelo 
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) e autorizado pela ANVISA. 

Valor Social e Sustentabilidade 

Utilizamos matérias primas provenientes de comunidades rurais, fundamentadas no 
conceito de agricultura orgânica com manejo ambiental responsável, para retirar os 
recursos naturais de maneira sustentável, renovável e receber um retorno financeiro 
justo por esta atividade.     

Nosso objetivo é produzir e comercializar produtos destinados a satisfação de nossos 
consumidores, valorizando os colaboradores, à saúde das pessoas, o meio ambiente, e 
principalmente,  que nosso produto tenha sempre como finalidade a qualidade de vida 
do consumidor. 

www.amazonenatural.com 
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