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ADEK

SUPLEMENTO ALIMENTAR DE VITAMINAS A, D, E, K
★ Rico em vitamina A
★ Fonte de vitamina D
★ Rico em vitamina E
★ Rico em vitamina K

Ingredientes: Óleo de abacate (Persea
americana), vitamina E, vitamina A, vitamina K,
vitamina D; cápsula: gelatina, água purificada,
umectante glicerina e corante clorofila.

A Meissen é uma empresa voltada para a fabricação de produtos
naturais. Suplementos Alimentares e Chás Meissen.
A elaboração de nossos produtos é pautada pela excelência da
matéria prima, selecionada através de um rígido controle de
qualidade que permeia todo o processo de produção, desde a
comprovação de sua origem até o envio do produto.
A fim de assegurar o menor impacto ambiental possível, adotamos
políticas internas de reciclagem, aliando a preservação dos recursos
naturais ao desenvolvimento da empresa. Garantimos que todo
o resíduo não orgânico gerado pela produção (papelão e sacos
plásticos) seja separado e doado aos membros da comunidade local,
nos certificando assim que o ciclo de reciclagem seja completo.
Para mais informações sobre os nossos produtos entre em contato
através dos nossos canais de atendimento!

Embalagem com 60 cápsulas soft gel de
1.000mg
Saiba mais
em nosso
site

VITAMINA A
Auxilia na manutenção
da pele, visão, mucosas e
sistema imune.

VITAMINA D
Auxilia na absorção
de cálcio, fósforo e na
formação de ossos e
dentes.

VITAMINA E
Auxilia na proteção dos
danos causados pelos
radicais livres.

VITAMINA K
Auxilia na manutenção dos
ossos e na coagulação do
sangue.

#descubraseuladomeissen.

Toda a linha de suplementos alimentares Meissen:

BERINJELA

SUPLEMENTO ALIMENTAR

Ingredientes: Berinjela (Solanum melongena
L.) fruto em pó; cápsula: gelatina e água
purificada.
Embalagens com 60 ou 120 cápsulas
gelatinosas de 400mg

INDÚSTRIA BRASILEIRA.

CÁLCIO COM VITAMINA D3
SUPLEMENTO ALIMENTAR
★ Rico em cálcio
★ Rico em vitamina D3

Ingredientes: Carbonato de cálcio, vitamina
D3; excipiente óleo de soja; cápsula: gelatina,
água purificada, umectante glicerina e
corante dióxido de titâneo.

GELATINA

SUPLEMENTO ALIMENTAR

Ingredientes: Gelatina; cápsula: gelatina e
água purificada.
Embalagens com 60 ou 120 cápsulas
gelatinosas de 450mg

ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE SOJA

Saiba mais
em nosso
site

Embalagem com 60 cápsulas soft gel de
1.000mg
CÁLCIO
Auxilia na formação e
manutenção
de ossos e dentes.

VITAMINA D
Auxilia na absorção de
cálcio e fósforo e na
formação de ossos e
dentes.

COLÁGENO HIDROLISADO EM PÓ
SUPLEMENTO ALIMENTAR
★ Rende 31 porções.
★ Dissolve em líquidos quentes e frios.
★ Contém uma colher medidora

GUARANÁ

SUPLEMENTO ALIMENTAR

Ingredientes: Guaraná (Paullinia cupana
Kunt) semente em pó; cápsula: gelatina e
água purificada.
Embalagens com 60 ou 120 cápsulas
gelatinosas de 500mg
CAFEÍNA
Auxilia no aumento do estado de alerta
e na melhora da concentração.

Ingredientes: Colágeno hidrolisado em pó.
Embalagem com 250g em pó

COLÁGENO HIDROLISADO
SUPLEMENTO ALIMENTAR

Ingredientes: Colágeno hidrolisado; cápsula:
gelatina e água purificada.
Embalagens com 60 ou 120 cápsulas
gelatinosas de 300mg

LECITINA DE SOJA

SUPLEMENTO ALIMENTAR
★ Baixo em gorduras saturadas
★ Zero colesterol

Ingredientes: Lecitina de
gelatina, água purificada
glicerina.

soja; cápsula:
e umectante

ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE SOJA

Embalagem com 60 cápsulas soft gel de 500mg.
Embalagens com 60, 120 ou 180 cápsulas soft
gel de 1.000mg

CLORETO DE MAGNÉSIO P.A.
EM CÁPSULAS

MAGNÉSIO
★ Auxilia no funcionamento muscular e
neuromuscular;
★ Ajuda no metabolismo energético, de
proteínas, carboidratos e gorduras;
★ Contribui para a formação de ossos e
dentes;
★ Contribui para o equilíbrio dos eletrólitos e no processo de divisão celular.

SUPLEMENTO ALIMENTAR
★ Fonte de Magnésio.
★ 2 cápsulas fornecem 75mg de magnésio
isolado.

Ingredientes:
Cloreto
de
magnésio
hexahidratado P.A., antiumectante celulose
microcristalina e dióxido de silício; cápsula
vegetal: hypromelose, água purificada e
corante dióxido de titânio.
Embalagens com 60 ou 120 cápsulas
vegetais de 500mg

MAGNÉSIO QUELATO

SUPLEMENTO ALIMENTAR
★ Rico em Magnésio.
★ 2 cápsulas fornecem 260mg de magnésio
isolado.

CLORETO DE MAGNÉSIO P.A.
EM SACHÊ

SUPLEMENTO ALIMENTAR
★ Fonte de Magnésio.
★ 10ml da solução fornece 120mg de
magnésio isolado.

Ingredientes:
Cloreto
hexahidratado P.A.

de

magnésio

Display com 10 sachês individuais de 33g
em pó

EXCLUSIVO: Em cada display, contém
10 Etiquetas Identificadoras Meissen
para fácil visualização do produto
depois de pronto.
*01 etiqueta por sachê.

Ingredientes: Bisglicinato de magnésio e
excipiente qsp; cápsula gelatinosa: gelatina
e água purificada.
Embalagens com 60 ou 120 cápsulas
gelatinosas de 433mg

MALATO DE MAGNÉSIO

SUPLEMENTO ALIMENTAR
★ Rico em Magnésio.
★ 2 cápsulas fornecem 300mg de magnésio
isolado.

Ingredientes: Malato de magnésio (CAS 869-06-7);
cápsula gelatinosa: gelatina e água purificada.
Embalagens com 60 ou 120 cápsulas
gelatinosas de 500mg

ÓLEO DE ALHO

ÓLEO DE CHIA

Ingredientes: Óleo de alho (Allium sativum
L.); excipiente óleo de soja; cápsula: gelatina,
água purificada e umectante glicerina.

Ingredientes: Óleo de chia (Salvia hispanica
L.); cápsula: gelatina, água purificada e
umectante glicerina.

SUPLEMENTO ALIMENTAR
★ Baixo em gorduras saturadas
★ Zero colesterol

ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE SOJA

Embalagens com 60 ou 120 cápsulas soft
gel de 250mg

ÓLEO DE CÁRTAMO COM VITAMINA E
SUPLEMENTO ALIMENTAR
★ Baixo em gorduras saturadas
★ Rico em Vitamina E
★ Zero colesterol

Ingredientes: Óleo de cártamo (Carthamus
tinctorius L.) vitamina E; cápsula: gelatina,
água purificada e umectante glicerina.
Embalagens com 60 ou 120 cápsulas soft
gel de 1.000mg
VITAMINA E
Auxilia na proteção dos danos
causados pelos radicais livres.

CHIA EM SEMENTES

SUPLEMENTO ALIMENTAR
★ Fonte de fibras
★ Zero Colesterol

Ingredientes: Sementes de chia ( Salvia
hispanica L.).
Embalagem com 200g
FONTE DE FIBRAS
As fibras alimentares auxiliam no
funcionamento do intestino.

SUPLEMENTO ALIMENTAR
★ Baixo em gorduras saturadas
★ Zero colesterol

Embalagem com 60 cápsulas soft gel de
500mg

ÓLEO DE COCO

SUPLEMENTO ALIMENTAR
★ Zero colesterol
★ O Óleo de Coco se solidifica abaixo de 22°C.

Ingredientes: Óleo de coco (Cocos nucifera
L.); cápsula: gelatina, água purificada e
umectante glicerina.
Embalagens com 60 ou 120 cápsulas soft
gel de 1.000mg

ÓLEO DE LINHAÇA

SUPLEMENTO ALIMENTAR
★ Baixo em gorduras saturadas
★ Zero colesterol

Ingredientes: Óleo de linhaça (Linum
usitatissimun L.); cápsula: gelatina, água
purificada e umectante glicerina.
Embalagens com 60 ou 120 cápsulas soft
gel de 1.000mg

ÓLEO DE PRÍMULA

SUPLEMENTO ALIMENTAR
★ Baixo em gorduras saturadas
★ Zero colesterol

Ingredientes: Óleo de prímula (Oenothera
biennis L.); cápsula: gelatina, água purificada
e umectante glicerina.

SPIRULINA

SUPLEMENTO ALIMENTAR

Ingredientes: Spirulina (Spirulina platensis)
em pó; cápsula: gelatina e água purificada.
Embalagens com 60 ou 120 cápsulas
gelatinosas de 500mg

Embalagens com 60 ou 120 cápsulas soft
gel de 500mg

ÔMEGA 3

SUPLEMENTO ALIMENTAR
★ Fonte de Ômega 3
★ Em 4 cápsulas de 500mg OU em 2 cápsulas
de 1000mg de Ômega 3 há 240mg de EPA e
360mg de DHA.

Ingredientes: Óleo de peixe (ômega 3);
cápsula: gelatina, água purificada e
umectante glicerina.

ENTENDA OS SÍMBOLOS DESTE CATÁLOGO
NÃO CONTÉM GLÚTEN
EM SUA FORMULAÇÃO

ALÉRGICOS / NÃO CONSUMIR

ZERO LACTOSE
EM SUA FORMULAÇÃO

CÁPSULA DE GELATINA MOLE

ZERO SÓDIO
EM SUA FORMULAÇÃO

SEMENTE

Embalagem com 60 cápsulas soft gel de
500mg.
Embalagens com 60 ou 120 capsulas soft
gel de 1.000mg

QUITOSANA

SUPLEMENTO ALIMENTAR

Ingredientes: Quitosana em pó; cápsula:
gelatina e água purificada.
ALÉRGICOS: CONTÉM CRUSTÁCEOS

Embalagens com 60 ou 120 cápsulas
gelatinosas de 500mg

CÁPSULA DE GELATINA DURA
CÁPSULA VEGETAL
PÓ

As novas embalagens Meissen foram pensadas para facilitar o
armazenamento e o consumo do suplementos alimentares.
NOVO TAMANHO E FORMATO
que ocupam menos espaço;
LACRE DE SEGURANÇA
protege e veda o seu suplemento
alimentar;
TAMPA FLIP TOP
muito mais praticidade no consumo.
1. Desrosqueie e retire a tampa
2. Retire o lacre de segurança
3. Rosqueie a tampa novamente

