CHLORELLA

vegano

Uma poderosa microalga com composição nutricional
ideal para puriﬁcar o organismo e promover a renovação
das células e tecidos.

ÁGAR-ÁGAR

ÔMEGA 3 -DHA

vegano

Um puro extrato natural de algas vermelhas marinhas
(Rodophytas), produzidas de maneira sustentável. Uma
rica fonte de ﬁbras e minerais marinhos.

vegano

O Ômega 3 de algas (DHA) é a fonte mais pura desse
nutriente encontrada no planeta. Seus benefícios estão
ligados a prevenção de doenças.

Renovação: Possibilita a construção de
novas células e tecidos todos os dias, por
exemplo, uma melhor cicatrização e
melhora do aspecto da pele.

Conforto: Melhora o
funcionamento do sistema
digestivo e elimina as
impurezas do corpo.

Sistema nervoso: O consumo regular de
DHA auxilia no bom funcionamento do
sistema nervoso, aprendizado e
memorização.

Detox: Auxilia seu corpo na
eliminação das toxinas,
pesticidas e metais pesados que
estamos expostos diariamente.

Leveza: Suas ﬁbras, além
de reduzirem a absorção de
gordura, geram uma sensação
de saciedade e diminuição no
volume das refeições.

Anti-inﬂamatório:
Estimula a produção
de substâncias antiinﬂamatórias no
organismo.

Beleza: O consumo constante de ágar-ágar
estimula a síntese do colágeno natural e
hidrata a pele. Auxilia ainda na fortiﬁcação dos
cabelos e unhas, evitando o ressecamento.

Saúde cardíaca: Auxilia na redução dos
níveis de colesterol e triglicerídeos,
prevenindo doenças cardíacas.

Imunidade: Tem a capacidade de
aumentar as células de defesa e a
resposta imune do organismo,
diminuindo o tempo de suas recaídas
na saúde.

SPIRULINA

vegano

A Spirulina é uma poderosa alga azul, ideal para quem
busca uma nutrição completa e natural. ‘‘O melhor
alimento para o futuro’’ pela Organização Mundial da
Saúde.

CÁLCIO DE ALGAS

vegano

Uma das melhores fontes de suplementação de cálcio
do mundo que possui absorção 30% superior às outras
fontes tradicionais.

Nutrição: Esse superalimento fornece proteína,
aminoácidos, vitaminas, minerais, antioxidantes
e óleos essenciais, simpliﬁcando seu processo
nutricional.

Seguro: O perfeito balanço entre
Cálcio, Vitamina D, Vitamina K e
Magnésio.

Energia & Resistência:
Mantém sua energia ao longo
do dia, você se sente menos
cansado, aumentando sua
resistência e diminuindo sua
fadiga.

Fortalecimento: Melhora seu
rendimento atlético e evita
lesões, além do fortalecimento
dos ossos e diminuição das
dores.

Beleza: Maior fonte de
betacaroteno, rica em magnésio
e vitaminas do complexo B, que
conferem elasticidade à pele, brilho
dos cabelos e unhas fortalecidas.

Bem-estar: Rico em
magnésio, que atua
diretamente na qualidade do
sono, digestão e diminuição
do estresse.

FIT ALGAE

vegano

O Fit Algae é um suplemento composto
por superalimentos ricos em ﬁbras que
estimulam a saciedade e favorecem o
emagrecimento. Contém Psyllium,
Ágar-Ágar, Spirulina e Berinjela.
Equilíbrio: Reduz a absorção
de gordura e carboidratos,
disponibilizando de forma mais
lenta no organismo.
Controle: Estimula a sensação de saciedade
pelo aumento que as ﬁbras atingem no
estômago e pelo formato ‘‘gel’’, limpando as
paredes intestinais e reduzindo o acúmulo
de líquidos.
Bem estar: Auxilia na produção de
serotonina, um neurotransmissor
responsável pela diminuição da ansiedade.

ASTAXANTINA

FIBER ALGAE

A Astaxantina é um carotenoide avermelhado produzido
por uma rara microalga. É descrito pela ciência como o
antioxidante mais poderoso da natureza.

O Fiber Algae é um suplemento fonte de ﬁbra 100%
natural que tem como principal função regular o
funcionamento intestinal. É composto por Psyllium,
Ágar-Ágar, Spirulina, Berinjela, Tamarindo e
Frutoligossacarídeo (FOS).

Pele saudável: Atua como
protetor solar interno e
auxilia na manutenção da
elasticidade da pele e
diminuição das linhas de
expressão.
Imunidade: Protege e aumenta o número e a
atividade dos glóbulos brancos, responsáveis
pela resposta imune do corpo contra invasores,
além de auxiliar no controle de reações
alérgicas no organismo.
Anti-aging: Previne o desenvolvimento de
doenças degenerativas e combate o
envelhecimento. Seu potencial antioxidante é
100 vezes superior à Vitamina E.

vegano

Prebiótico: O FOS traz benefícios para o seu
sistema digestivo, além de aumentar a ingestão
de ﬁbras alimentares e aliviar problemas de
constipação e irritação intestinal.
Saúde cardíaca: Facilita a eliminação do
excesso de glicose e do colesterol,
fazendo com que o colesterol e
os trigliceridios sejam menores
na corrente sanguínea.
Conforto: Estimula o suco
gástrico e acelera a digestão,
favorecendo a movimentação
intestinal, com leve efeito
laxativo e diurético.

Superalimentos
A Ocean Drop

Os superfoods ou superalimentos, são alimentos
que apresentam uma diversidade e concentração
nutricional superior aos alimentos comumente
consumidos no dia a dia, com alta concentração de
vitaminas, minerais, antioxidantes e ﬁtonutrientes
(Não possui princípio ativo e/ou relação
com farmacos).

Somos a primeira empresa Brasileira especialista
em nutrição com superalimentos de algas e
microalgas. Nossa missão é simpliﬁcar a sua
nutrição através de alimentos de qualidade
nutricional avançada, auxiliando você na busca
por mais saúde e qualidade de vida.

4020-1656
www.oceandrop.com.br
falecom@oceandrop.com.br

Idealizada e construída por oceanógrafos
especialistas, a Ocean Drop atua não somente
com a nutrição inteligente, mas também
ativamente na proteção das praias e oceanos.
Por isso, reinvestimos parte do valor de cada
compra em iniciativas e projetos parceiros
ligados diretamente à proteção da costa brasileira.

