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A filosofia da Terranova 
engloba uma alimentação 
completa, e um bem estar

absoluto e profundo

““

Bem vindo à Terranova 
aproveite a viagem !
Fundada em 2008, a Terranova Nutrição Sinérgica é uma multi premiada 
empresa de suplementos com uma gama de mais de 90 diferentes 
produtos nutricionais e botânicos.
Formulada e fabricada na Grã-Bretanha, a Terranova é uma das poucas 
empresas de suplementos, em larga escala na indústria, que não usa 
agentes de volume, aglomerantes ou outros aditivos no fabrico dos seus 
produtos e de, ainda menos empresas de suplementos, que são 100% 
adequadas a vegans.
O conceito de formulação da Terranova é cientificamente avançado 
enquanto, ao mesmo tempo, está enraizado nos princípios profundamente 
holísticos da empresa.
Esta abordagem única proporciona uma nutrição intensamente sinérgica 
e formulações botânicas que são profundamente eficazes, precisamente 
equilibradas, suaves para o organismo e que só contêm ingredientes 
ativos.

Bem-vindo aos suplementos do futuro



Intensificar o
ambiente sinérgico no 
organismo é a chave

para se obter
o máximo proveito da 

suplementação

““
Stephen Terrass



O nosso fundador 
e  formulador O futuro
A Terranova foi fundada em 2008 por 
Stephen Terrass MRNT, ex-diretor 
técnico de uma das maiores empresas 
de suplementos da Europa. Stephen 
é amplamente considerado uma das 
maiores autoridades da Europa no 
âmbito dos suplementos alimentares, 
com especial ênfase para a ciência 
dos nutracêuticos e da botânica. 
Nos seus 38 anos de carreira neste 
campo, Stephen fez mais de 500 
comunicações em 21 países e tem 
sido frequentemente convidado como 
palestrante pelos seus colegas de 
medicina natural e nutricional nas 
passadas 3 décadas. É também autor 
de 8 livros, uma série premiada de 
áudio e de artigos para várias revistas.

Enquanto muita da indústria 
de suplementação alimentar 
transmite uma forte ideia de que 
substâncias químicas naturais, 
isoladas laboratorialmente e plantas 
adulteradas farmacêuticamente, são o 
futuro da nutrição, nós na Terranova, 
vemos um futuro diferente.  Enquanto 
isolar vitaminas, minerais e outros 
ingredientes nutracêuticos tem 
certamente um valor significativo 
nos suplementos, nós reconhecemos 
que, escolher cuidadosamente o todo 
vegetal da planta não adulterado e 
ingredientes botânicos e alimentares 
ricos em fitonutrientes frescos, são 
a chave sinérgica para desbloquear 
o potencial máximo de saúde dos 
nutracêuticos que usamos na nossa 
indústria. E temos visto que os 
efeitos desta sinergia podem ser 
verdadeiramente notáveis.
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sinta-se
sem aditivos 

no seu interior
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100% Isenta de aditivos
Os suplementos só atuam pelos 
ingredientes ativos que contêm. Se 
assim é, porque é que quase todos os 
suplementos, presentes no mercado, estão 
cheios de inativos? Agentes de volume, 
aglutinantes, anti-espuma, humidificantes, 
desintegrantes, de revestimento, 
edulcorantes, corantes e aromatizantes, 
são muitos dos aditivos comuns usados 
na produção de suplementos… e esta não 
é uma lista completa. Terranova é uma, 
de um pequeno grupo de empresas de 
suplementos alimentares mundiais, que 
evita completamente o uso destes aditivos 
de fabrico inativos (também conhecidos 
como excipientes).
Se bem que os excipientes podem tornar 
muito mais fácil, mais rápido, mais 

eficiente e mais rentável o fabrico de 
suplementos do que se não os usar, na 
Terranova acreditamos que a qualidade do 
produto, a pureza e a integridade são mais 
importantes do que tornar mais rentável o 
fabrico do produto.
Todos os produtos Terranova estão em 
cápsulas vegetarianas de 2 peças, na 
forma de pó ou líquido… Não temos 
produtos sob a forma de comprimidos 
porque a produção de comprimidos requer 
alguns excipientes. No caso de cápsulas 
de 2 peças o uso de excipientes não é 
absolutamente necessário, no entanto, 
quase todos os suplementos encapsulados 
existentes no mercado, contêm também 
um ou mais aditivos.

Evitar aditivos permite a
atividade de, e sinergia entre, 

vitaminas, minerais, fitonutrientes, 
enzimas vegetais e outros 

compostos benéficos para ser 
experienciado da maneira mais 

profunda e intensa

TERRANOVA
Easy Iron 20 mg

93% MAGNIFOOD COMPLEX 7% BISGLICINATO DE FERRO

Terranova – 100% de ingredientes ativos..
Isento de aditivos



alimentando-se
ao longo de um
caminho vegan
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100% vegan

alimentando-se
ao longo de um
caminho vegan

Na Terranova temos um forte compromisso em tornar a 
nossa marca num autêntico ‘porto seguro’ para vegetarianos 
e vegans e para aqueles que querem produtos vegetarianos 
e vegans (talvez por razões religiosas ou devido a uma 
sensibilidade a produtos lácteos).
Compreendemos que verificar e analisar as etiquetas de tudo 
o que compramos pode ser uma tarefa demorada, por isso 
queremos que os vegetarianos e os vegan  saibam que se é 
um suplemento Terranova é, automaticamente, amigo dos 
vegetarianos e dos vegan.
Terranova é uma, de entre um pequeno grupo, na ampla 
escala de fabricantes de suplementos alimentares do mundo, 
a garantir a adequação de vegan a 100% dos seus produtos.

Fornecendo
um porto seguro para

todos aqueles que procuram
suplementos alimentares,
nutricionais ou botânicos,

vegan e isentos
de aditivos

““



sinta
o magnifood
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Magnifood
Nutrição Sinérgica

A necessidade da
sinergia na nutrição
A fim de obter o máximo partido da 
suplementação alimentar é necessário 
que o organismo atinja um estado 
de intensa sinergia. A sinergia dá-se 
quando o resultado da interação entre 
os componentes produz um efeito maior 
que a combinação dos efeitos individuais 
de cada um. Para fornecer este ótimo 
efeito cada vitamina, mineral ou qualquer 
outro nutriente tem de ser eficientemente 
absorvido, distribuído, metabolizado e 
utilizado e tem de participar numa ampla 
gama de interações sinérgicas com 
enzimas, co-factores, outros nutrientes 
etc… Contudo, porque existem fatores 
genéticos, de regime, de estilo de vida, 
de género, de idade e de níveis de stress 
que podem afetar a capacidade orgânica 
para gerar elevados níveis de sinergia, 
a efetividade de um suplemento pode 
variar, significativamente, de pessoa para 
pessoa.
Então, é o ambiente orgânico que dita qual 
poderá ser o benefício do suplemento 
alimentar – e este fato tem sido a força 
motriz no desenvolvimento de todos os 
produtos Terranova.

Ao contrário da maioria dos suplementos 
no mercado, a chave dos ingredientes 
dos suplementos alimentares não são só 
os nutrientes (por exemplo minerais ou 
vitaminas isoladas).
Cada produto Terranova contendo 
vitaminas e minerais adicionados 
também contém o seu complexo único de 
ingredientes de plantas intensamente 
sinergico, chamado Magnifood
O Magnifood é projetado para:
- melhorar ou apoiar a absorção, a 

biodisponibilidade, a utilização, a 
atividade, a estabilidade e as funções e 
efeitos dos nutrientes dos produtos

- fornecer enzimas e co- fatores 
sinergéticos cruciais para a utilização e 
a função dos nutrientes dos produtos

-  fornecer uma vasta gama de 
fitonutrientes que aumentam as 
potenciais funções e/ou aplicações do 
produto

- fornecer ingredientes que aumentam o 
conteúdo global de vitaminas, minerais 
e outros nutrientes do produto

- proteger os ingredientes dos danos 
oxidativos ajudando a apoiar a 
estabilidade e a atividade dos nutrientes 
dos produtos

Para melhorar as funções,
os efeitos e o valor global da 

nutrição dos
suplementos alimentares,
a Terranova desenvolveu

a inovação
intensamente sinérgica

MAGNIFOOD.

““
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As vantagens da liofilização
da planta fresca
Muitos dos alimentos ricos em plantas e fitonutrientes usados nos produtos 
Terranova são obtidos por liofilização da planta fresca. O ar, o forno e os sprays de 
secagem são os métodos comerciais standard usados para secar os ingredientes 
das plantas usadas nos suplementos: apesar destes métodos convencionais serem 
menos dispendiosos, eles podem degradar importantes componentes e alterar o 
delicado equilíbrio bioquímico das plantas. Por outro lado, as pesquisas mostram 
que a liofilização da planta fresca protege e mantém toda a integridade bioquímica 
original da planta, incluindo a integridade enzimática. De facto, o perfil bioquímico 
da planta fresca liofilizada assemelha-se muito ao perfil da original planta fresca, 
mas em muito maior concentração, devido à remoção do teor de humidade da 
planta. Por outras palavras, a liofilização das plantas frescas da Terranova são 
uma versão muito mais concentrada que a planta fresca original.

Devido ao seu
poderoso impacto

sinérgico no Magnifood
as plantas frescas 

liofilizadas têm melhorado, 
profundamente, o efeito dos 

produtos Terranova. 

““

A diferença é clara

UVAS FRESCAS
LIOFILIZADAS

UVAS SECAS
CONVENCIONAIS (PASSAS)



Dr. Ed Alstat
FUNDADOR DO

ECLECTIC INSTITUTE



Os nossos ingredientes
Muitas das plantas e dos alimentos ricos em 

fitonutrientes, dos produtos Terranova são 
certificados quer como biológicos quer como 

eticamente sustentáveis. O nosso primeiro 
fornecedor de plantas, o Eclectic Institute, 

com uma quinta biologicamente certificada 
de 36 hectares, está localizado numa zona 

extremamente isolada e inspiradora, no 
estado do Oregon nos EUA, cercada por mata 

nativa, pelo Sandy River Canyon e tendo como 
pano de fundo Mount Hood.

Todas as produções do Eclectic Institute 
têm sido cultivadas num ambiente isento de 

químicos e têm sido colhidas num estado 
em que as plantas apresentam os seus 

níveis máximos de marcadores bioativos. 
Para a colheita destas plantas sustentadas, 

o Eclectic Institute escolhe colhedores 
altamente qualificados e experientes em 

retirar cuidadosamente as plantas de 
áreas que não foram pulverizadas nem com 

pesticidas nem com herbicidas. O Eclectic 
Institute colhe de forma ambientalmente 

sustentável, sem colocar em risco as 
espécies das plantas nem o delicado 

equilíbrio do ecossistema.



Sugestõe
s

Adicione o Life Drink a:

‣ smoothies ou a uma tigela de pequeno almoço

‣ leites não lácteos

 (leite de amêndoa / arroz/ aveia)

‣ Sopas, saladas ou
 outros alimentos

 que não estejam quentes 

 ou que não vão ser aquecidos



Profundamente nutritivo e intensamente sinérgico, o multi premiado Life 
Drink em pó da Terranova foi desenvolvido como um produto nutricional 
fundamental para aqueles que escolhem seguir um estilo de vida mais 
natural e de bem-estar holístico. Fabricado com plantas frescas liofilizadas, 
superalimentos concentrados e outros ativos naturais, o Life Drink fornece uma 
gama impressionante de fitonutrientes naturais, micronutrientes, proteínas 
equilibradas, enzimas, microflora, ácidos gordos essenciais, fibras e muito mais.
Quer seja tomado isoladamente, ou num casamento perfeito com as suas 
multivitaminas favoritas o Life Drink da Terranova é uma base nutricional ideal 
para começar o seu dia!

Life Drink

‣ Mistura equilibrada de ervilha e de proteína de arroz
‣ Agentes ativos de farelo de arroz
‣	Microalgas (espirulina e clorela)
‣ 10 plantas liofilizadas frescas (grama de trigo, urtiga, repolho, agrião, dente-de-leão, 

espinafre, salsa, coentro, brócolos, beterraba)
‣ 10 bagas liofilizadas secas (arónia, espinheiro marítimo, açaí, mirtilo, amora silvestre, 

framboesa, arando, sabugueiro preto, cereja de montmorency, morango)
‣ Mistura de óleos Omega 3,6,9 ratio 2:1.1 (vegetariano) 
‣ Cogumelos liofilizados (reishi, shiitake)
‣ Enzimas digestivas
‣ Probióticos (contêm vestígios de soja)
‣ Prebióticos

INGREDIENTES	DO	LIFE	DRINK

100%	VeganLiofilização	da
planta	fresca,

superalimentos e plantas

100%	isento	de	aditivos
sem agentes de volume,

aglomerantes, lubrificantes 
ou quaisquer outros 

excipientes

a diferença da Terranova



Produtos nesta categoria
- Living Multinutrient Complex
- Living Multivitamin Sport 

Sugestõe
s

As cápsulas podem ser ingeridas
 ou podem 

 ser abertas e 
o seu conteúd

o adicionado a
:

‣ Smoothies ou a uma tigela de pequeno-almoço

‣ Leites não lácte
os (leite de am

êndoa, arroz ou aveia)

‣ Tahin, manteiga de amendoim, pasta de chocola
te

‣ Sopas, saladas ou
 outros alimentos que não 

estejam quentes ou  que não vão ser aquecidos

Multivitaminas
Uma formulação multivitamínica / mineral abrangente é a base ideal sobre 
a qual construir um programa de bem-estar eficaz e, a Terranova fornece 
formulações para uma variedade de diferentes necessidades e preferências de 
estilos de vida. A linha de multivitaminas da Terranova não só fornece vitaminas 
e minerais essenciais, mas também uma matriz de nutrientes acessórios, 
juntamente com um complexo intensamente sinérgico de superalimentos 
concentrados e plantas. Como todos os produtos da Terranova, as multivitaminas 
da Terranova são 100% isentas de aditivos e 100% vegan.



100%	VeganLiofilização	da
planta	fresca

superalimentos e
plantas

Sinergicamente
intensificado com

MAGNIFOOD

100% isento de
aditivos,

sem agentes de volume,
aglomerantes, 
lubrificantes ou

quaisquer outros 
excipientes.

Contendo formas 
ativas de folato 
(metilfolato) e 

B12(metilcobalamina)

a diferença da Terranova



100%	isento	de	aditivos,
sem agentes de volume,

aglomerantes, lubrificantes ou
quaisquer outros excipientes

Sinergicamente
intensificado com

MAGNIFOOD

a diferença da 
Terranova



Conseguir uma ingestão ótima de minerais é tão importante para a manutenção 
da saúde como assegurar que a toma de vitaminas está de acordo com as suas 
necessidades. A Terranova oferece uma ampla gama de diferentes produtos 
minerais – todos sinergicamente melhorados em alimentos integrais e feitos 
com fórmulas que têm em consideração a otimização da absorção mineral e a 
sua função. Todos os produtos Terranova são 100% isentos de aditivos e 100% 
vegan

Minerais

Produtos	nesta	categoria
- Calcium – Magnesium Complex
- Chromium 20mg Complex
- Easy Iron 20mg Complex
- Magnesium 100mg Complex
- Magnesium Calcium Complex 
- Selenium 200mcg Complex 
- Zinc 15mg Complex

Liofilização	da	planta	fresca,
superalimentos e plantas

Muitas formulações
feitas com formas minerais

de bisglicinato altamente
reactivas e biodisponíveis

100%	Vegan



Produtos	nesta	categoria
- B Complex with Vitamin C
- Folate (Methylfolate) 400mcg Complex
- Vitamin B12 500mcg Complex
- Vitamin C 250mg Multi-Ascorbate   
 non Acid Complex

- Vitamin D3 2000IU (50mcg) Complex
- Vitamin D3 2000IU with Vitamin   
 K2 100mcg Complex
- Vitamin K2 100mcg Complex

Vitaminas
Embora a ingestão de uma vitamina possa ser incrementada pelo uso de produtos 
multivitamínicos, há alturas em que as pessoas podem beneficiar do uso de 
vitaminas individualizadas ou de uma combinação especial de certas vitaminas. 
Por exemplo, uma pessoa pode procurar uma destas formulações se um 
multivitamínico não fornece uma potência ótima de uma vitamina em particular 
(ou vitaminas) para as suas necessidades e requisitos. A Terranova fornece um 
leque de diferentes formulas vitamínicas – todas as quais são sinergicamente 
melhoradas com combinações especiais de alimentos integrais e de plantas. 
Todos os produtos Terranova são 100% isentos de aditivos e 100% vegan.

Os suplementos com as 
características desta categoria 

apresentam vários nutrientes nas 
suas formas mais biodisponíveis, 
como o folato (metilfolato), B12 

(metilcobalamina), vitamina D (D3 
colecalciferol) e vitamina K (K2 

menaquinona).



a diferença da Terranova

100%	VeganSinergicamente
intensificado com

MAGNIFOOD

100%	isento	de	aditivos
sem agentes de volume,

aglomerantes, 
lubrificantes ou

quaisquer outros 
excipientes

Liofilização	da	planta	
fresca,

superalimentos e
plantas.



Liofilização	da	planta	fresca,
superalimentos e plantas

sinergicamente
intensificado

com MAGNIFOOD

a diferença da 
Terranova



100%	isento	de	aditivos
sem agentes de volume,

aglomerantes, lubrificantes ou
quaisquer outros excipientes

100%	Vegan Os produtos com as características
desta categoria têm

PH	ESTÁVEL	E	VEGAN
Enzimas digestivas amigáveis e/ou

digestivas – e temperatura – estáveis
e vegan-cadeias probióticas amigáveis.

Produtos	nesta	categoria
- Amino Freedom – Protein Digestion  
 Complex
- Digestive Enzyme Complex
- Probiotic Complex with Prebiotics
- Probiotic – Digestive Enzyme Complex

As pesquisas científicas continuam a 
chamar a atenção para a forte ligação 
existente entre a saúde intestinal e o 
estado geral de saúde (tanto físico como 
mental). A crescente consciência deste 
facto tem aumentado o crescimento da 
popularidade de enzimas digestivas, 
probióticos e outros produtos de saúde 
digestiva. As formulações da Terranova 
para a saúde digestiva beneficiam de 
princípios de formulação holística assim 
como de tecnologias cientificamente 
validadas, que ajudam a superar os 
principais desafios relativos à estabilidade 
e atividade dos ingredientes como enzimas 
e cadeias amigáveis da microflora. E, claro 
os produtos para a saúde digestiva da 
Terranova são 100% isentos de aditivos e 
100% vegan.

Produtos 
Digestivos



Liofilização		da	planta	fresca,
superalimentos e plantas

Sinergicamente
intensificado

com MAGNIFOOD

a diferença da 
Terranova



Ingredientes baseados nas
mais	atuais	pesquisas

nutricionais	e	botânicas

100%	Vegan 100%	isento	de	aditivos,
sem agentes de volume,

aglomerantes, lubrificantes ou
quaisquer outros excipientes

Os produtos desta categoria fornecem suporte para situações específicas de 
saúde mantendo sempre o conceito da Terranova de ter formulações holísticas, 
equilibradas e intensamente sinérgicas. Os ingredientes de cada produto 
são selecionados com base nas mais atualizadas pesquisas nutricionais 
e botânicas. Se bem que a maioria destes produtos tenham composições 
100% botânicas e integrais, a maioria combina plantas, alimentos integrais e 
ingredientes nutracêuticos.

Formulações Especiais

Produtos	nesta	categoria
- Alpha Lipoic Acid 300mg Complex
- Antioxidant Nutrient Complex 
- Astaxanthin Complex 
- Astragalus, Elderberry & Garlic   
 Complex 
- Beauty Complex – Skin Hair Nails 
- Bilberry, Lutein & Astaxanthin   
 Complex 
- Chromium, Cinnamon & Lipoic Acid  
 Complex 
- Co Q10 100mg Complex
- Co Q10 30mg Complex
- CoQ10, Magnesium & Hawthorn   
 Complex
- Dandelion, Artichoke & Cysteine   
 Complex

- Dong Quai & Soya Sprout Complex
- Ginkgo, Rhodiola & Choline Complex
- Glucosamine & Hyaluronic Acid Complex
- Glucosamine, Boswellia & MSM   
 Complex
- Hyaluronic Acid & Silica Complex
- Nettle Root, Lycopene & Zinc Complex
- Pro-Nattase Complex
- Pro-Peptase IRC Complex
- Quercetin Nettle Complex
- Smooth Synergy
- Vibrant Synergy



Produtos	nesta	categoria

Plantas em pó e Cápsulas 
(liofilização da planta fresca)
Os produtos deste grupo apresentam 100% de plantas frescas liofilizadas 
e integrais a maioria das quais com certificação biológica. As pesquisas 
mostraram que a liofilização da planta fresca é superior a outros métodos 
de secagem pelo facto de proteger e reter a potência da planta, a integridade 
bioquímica e a atividade enzimática. Na realidade o perfil bioquímico da planta 
fresca liofilizada é praticamente idêntico ao perfil original da planta fresca 
mas numa concentração muito maior devido à remoção do teor de humidade da 
planta. Por outras palavras, as plantas da Terranova obtidas por uma liofilização 
da planta fresca são uma versão altamente concentrada da original planta 
fresca. A maioria das plantas da Terranova é fornecida pelo Eclectit Institute 
uma quinta biológica localizada no estado de Oregon nos EUA.

- Chaga 500mg
- Cordyceps, Rhodiola & Ginseng Complex
- Cranberry 300mg
- Garlic 500mg
- Ginkgo Leaf 500mg
- Intense Maca & Reishi Super Shake
- Maitake 500mg
- Matcha Green Tea 500mg
- Mushroom Synergy
- Rhodiola Root 300mg 
- Turmeric 350mg



a diferença da Terranova

100%	VeganLiofilização	da
planta	fresca,

superalimentos e
plantas

100	%	isento	de	
aditivos,

sem agentes de 
volume, aglomerantes, 

lubrificantes ou 
quaisquer outros 

excipientes

A maioria das plantas 
da Terranova são 
fornecidas pelo 

ECLECTIC	INSTITUTE,
uma quinta biológica 
no estado de Oregon 

nos EUA



Liofilização	da	planta	fresca,
superalimentos e plantas

Sinergicamente
intensificado

com MAGNIFOOD

a diferença da 
Terranova



Com a nossa variedade de formulações fundamentais e especializadas, a 
Terranova consegue satisfazer as necessidades tanto dos atletas profissionais 
como dos amadores, assim como daqueles que apenas procuram um estímulo 
nutricional para a sua rotina diária de fitness. Apesar da Terranova não ser 
uma marca focada na nutrição desportiva, muitos atletas por todo o mundo 
escolhem-na como a sua marca de suplementação. Esta decisão é muitas 
vezes baseada numa combinação de obtenção de resultados significativos, que 
eles testemunham e, com o facto de os suplementos Terranova serem uma 
das poucas marcas do mercado 100% isenta de aditivos. 
Os atletas, muitas vezes, confiam numa multiplicidade de diferentes 
suplementos no seu programa nutricional o que significa a ingestão de uma 
elevada quantidade de aditivos, tais como agentes de volume, aglutinantes, 
lubrificantes e outros ingredientes inativos vulgarmente utilizados em 
suplementos. Porque os suplementos Terranova são 100% isentos de aditivos, 
os atletas e outras pessoas que tomam um largo número de suplementos 
encontram na pureza dos produtos Terranova uma vantagem excecional.

Nutrição desportiva

Produtos	normalmente	escolhidos	pelos	atletas
- B-Complex with Vitamin C
- Beetroot Juice, Cordyceps & Reishi Super - Blend
- Cordyceps, Rhodiola & Ginseng Super - Blend / Capsules
- Easy Iron 20mg Complex
- Glucosamine & Hyaluronic Acid Complex
- Glucosamine, Boswellia & MSM Complex 
- Intense Maca & Reishi Super - Shake
- Life Drink
- Living Multivitamin Sport 
- Pro-Peptase IRC Complex

A escolha de muitos
atletas	campeões

100%	Vegan 100	%	isento	de	aditivos 
sem agentes de volume, 

aglomerantes, lubrificantes ou 
quaisquer outros excipientes



Produtos	desta	categoria
- Green Child Vitamin D3 400iu
- Green Child Living Multivitamin
- Green Child Friendly Microflora (probiotics)
- Green Child Sneaky Greens Super-ShakeSugestõe

s

Todas as cápsulas da linha
 Green Child 

podem ser abertas 
para crianças 

que 

não as conseg
uem engolir

Pode adicionar
 o conteúdo d

a cápsula em

‣ smothies (coloqu
e no liquidific

ador as 

frutas com o conteúdo d
as cápsulas para 

uma melhor mistura)

‣ pasta de sésam
o (tahin) com

 mel/ 

manteiga de amendoim/ cobertura d
e 

chocolate

‣ biscoitos ou
 barras cruas caseiras

Green Child
Green Child é a premiada linha de suplementos da Terranova especialmente 
formulada para crianças dos 4 aos 12 anos. A principal motivação para o 
desenvolvimento desta linha foi a de criar uma gama de suplementos segura, 
puros, equilibrados e o mais nutritivos possível – com formulações baseadas nas 
mais recentes pesquisas científicas, seguindo os profundos princípios holísticos da 
Terranova e utilizando sempre ingredientes que cumpram os mais elevados padrões 
de qualidade. 
A nossa política de ausência de aditivos foi uma das principais razões porque os 
nossos clientes expressaram o forte desejo de formularmos uma linha destinada 
a crianças. Quando se toma consciência dos potenciais riscos no fabrico de certos 
aditivos, a tendência é evitá-los em qualquer produto que se ingira. 
A maioria dos suplementos para crianças é mastigável. No entanto esta forma requer 
o uso de vários aditivos e a Terranova tem uma apertada política de produtos 100% 
livres de aditivos. Assim, para assegurar uma dosagem precisa,  os produtos da 
linha Green Child são encapsulados em pequenas cápsulas – estas cápsulas podem 
ser abertas e o seu conteúdo adicionado a um sumo, a um smoothie, a um iogurte, a 
qualquer bebida ou alimento, fresco ou à temperatura ambiente. As crianças que o 
conseguem podem engolir a cápsula inteira. 

Sinergicamente
intensificado com

MAGNIFOOD

Green Child
4-12 YEARS



Produtos	desta	categoria
- Green Child Vitamin D3 400iu
- Green Child Living Multivitamin
- Green Child Friendly Microflora (probiotics)
- Green Child Sneaky Greens Super-Shake

100	%	isento	de	aditivos
sem agentes de volume,

aglomerantes, lubrificantes ou
quaisquer outros excipientes

100%	VeganLiofilização	da
planta	fresca,

superalimentos
e plantas

Sinergicamente
intensificado com

MAGNIFOOD

a diferença da Terranova



INGREDIENTES:

1 chávena de avelãs

1 chávena de tâmaras

2 colheres de sopa de manteiga de coco

2 colheres de sopa de flocos de coco

½ colher de sopa de extrato de baunilha

3 colheres de sopa de cacau

¼ a ½ chávena de leite de amêndoa

2 cápsulas Terranova Living Multinutrient ou de 
Green Child Living Multinutrient por porção

Num liquidificador, misturar todos os ingredientes 
até obter um creme suave. Desfrute no pão, como 
cobertura de biscoitos ou bolos ou como recheio de 
uma tarte. 

Pasta de chocolate
multivitamínica

INGREDIENTES:

2 colheres de sopa de manteiga de coco

1 chávena de nozes ou amêndoas (ou qualquer 
outro fruto seco à sua escolha)

1 colher de sopa de cacau

6 tâmaras

50g de chocolate preto

2 cápsulas Terranova Green Child Vitamin D3

Num liquidificador, misturar todos os ingredientes até 
obter um creme suave. Colocar no frigorifico por meia 
hora antes de formar os biscoitos. Desfrute!

Biscoitos reforçados com 
vitamina D

T E R R A N O VA
NUTRIÇÃO SINÉRGICA



INGREDIENTES:

2 colheres de sopa de manteiga de coco

1 chávena de nozes ou amêndoas (ou qualquer 
outro fruto seco à sua escolha)

1 colher de sopa de cacau

6 tâmaras

50g de chocolate preto

2 cápsulas Terranova Green Child Vitamin D3

Num liquidificador, misturar todos os ingredientes até 
obter um creme suave. Colocar no frigorifico por meia 
hora antes de formar os biscoitos. Desfrute!

INGREDIENTES:

1 chávena de espinafres

½ laranja

½ taça de bagas

4 cubos de gelo

½ copo de água

néctar de agave

1 cápsula de Terranova Easy Iron  

Num liquidificador, misturar todos os ingredientes. 
Desfrute!

Smoothie com
Easy Iron

INGREDIENTES:

3 chávenas de espinafres baby

1 banana congelada

1 chávena de bagas

½ chávena de leite de amêndoa

½ chávena de granola

Xarope de agave ou mel (opcional, caso o queira
mais doce)

1 medida  de Terranova Intense Maca & Reishi
Super Shake

Para a decoração: sementes de chia, flocos de 
coco, nozes, bagas, fruta desidratada, granola, etc.. 

Num liquidificador, misturar todos os ingredientes 
até obter um creme suave. Decorar o seu super 
smothie na tigela com os seus ingredientes preferidos. 
Desfrute!

Smoothie na tigela
com maca

Receitas



NUTR IÇÃO INVENTADA PE LO SOLO,
A  CHUVA ,  O  SOL ,  A  C I ÊNC IA  E  O  POTENC IA L

QUASE  I L IM I TADO DO CORPO HUMANO

T E R R A N O VA
NUTRIÇÃO SINÉRGICA

Representante exclusivo em Portugal:

Av.  Nossa Senhora da Luz,  nº 36
2715-132 PÊRO PINHEIRO

www.sovex.pt


