
com aloé vera
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biológicas

Apenas ingredientes naturais!
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O nosso processo de produção faz a diferença!

Na Naturae®, elaboramos 
alimentos simples, baseados 

somente em elementos naturais, 
mas capazes de fazer a 

diferença. Trabalhamos com 
produtos que sempre foram 

usados, mas agora trazem mais 
benefícios do que nunca.

“ “
Bebidas refrescantes 

biológicas 
com aloé vera

2015 2016 - 2017

Selo de Excelência em I&D Prêmio Nacional 2019 &  
Prêmio Internacional 2020 
de Inovação Sustentável

Melhor Empresa 
Empresarial em Espanha

2019 - 2020

100% biológico 100% natural Fabricado 
em Espanha

Tecnologia HPP Natural Cold Process®
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Naturae®. 
Controlamos todo o processo desde o 
campo de cultivo até ao ponto de venda.

O Aloe vera que utilizamos 
provém das nossas próprias 
culturas biológicas 
localizadas na Andaluzia, 
e compramos os melhores 
sucos de fruta, as folhas de 
chá da mais alta qualidade 
e o açúcar de cana 
biológico mais natural a 
fornecedores locais. 

Utilizando os sistemas 
Natural Cold Process® e HPP, 
somos capazes de produzir 
alimentos mais frescos e 
saudáveis, uma vez que 
ao não os sujeitarmos a 
pasteurização não retiramos 
nutrientes e propriedades 
naturais, nem temos de 
adicionar conservantes 
químicos. 

Controlar a produção, 
o processamento e a 
entrega de produtos na 
loja é essencial para 
proporcionar aquele toque 
extra de confiabilidade, 
qualidade e sabor que 
é tão característico da 
nossa marca.

Tecnologia HPP
Adeus aos conservantes químicos

A inovadora tecnologia HPP é a melhor alternativa à pasteurização e ao 
uso de conservantes químicos.

Os alimentos pré-embalados são submetidos a altas pressões por curtos 
períodos de tempo para eliminar agentes patogênicos. As altas pressões 
reduzem a flora microbiológica tão eficazmente como os tratamentos 
térmicos, mas o processamento a frio não resulta em alterações nas 
propriedades de saúde dos alimentos, nem é necessário utilizar conservantes 
químicos.

Natural Cold Process®  
O processo mais natural

O método de extração da naturae® com tecnologia Cold 
Process nos permite preservar intactos todos os nutrientes 
e componentes saudáveis do nosso aloé vera, bem como 
as vitaminas e o sabor dos sucos de frutas e infusões que 
usamos. Assim, maximizamos o melhor de cada ingrediente e 
minimizamos a oxidação, criando bebidas refrescantes mais 
saudáveis e ecológicas com o sabor mais natural.
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Especialistas em Aloe Vera
Usado desde o início dos tempos, o aloé vera é um 
alimento como nenhum outro, pois proporciona uma 
enorme quantidade de benefícios para a nossa saúde.

Este tesouro natural oferece-nos múltiplas propriedades 
saudáveis, ajudando a pessoas de todas as idades a 
adquirir uma melhor qualidade de vida.

Regulador dos 
distúrbios digestivos 

(úlcera péptica, 
gastroenterite, 

colite inflamatória, 
problemas digestivos 

devidos ao stress, 
ansiedade, etc.).

Regulador do 
sistema imunitário 

(indicado para 
pessoas que sofrem 

de stress, cansaço ou 
ansiedade que levam 
a uma diminuição das 

defesas).

Estimula a absorção 
dos nutrientes 

facilitando a sua 
assimilação e 

tem efeitos anti-
inflamatórios e 
antioxidantes.

Só utilizamos folhas frescas de Aloé Vera 
das nossas próprias culturas biológicas na 
Andaluzia.

Utilizamos apenas ingredientes 
naturais e biológicos.

Experimente o aloe 
mais refrescante!
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Bebidas 
refrescantes 
biológicas 
com aloé vera

As bebidas refrescantes 

Naturae® são o melhor 

aliado para quem cuida de 

sua saúde, mas não quer 

renunciar ao melhor sabor.

Um produto 100% biológico, 

natural e adequado para 

veganos.

Our Nossas bebidas são 

elaboradas a partir de 

água, aloe vera, o açúcar 

de cana biológico mais 

natural e suco de frutas ou 

infusão de folhas de chá 

tradicionalmente preparada 

com a melhor tecnologia.

A forma ideal de refrescar-

se, evitando corantes 

artificiais, conservantes 

químicos ou tratamentos 

térmicos que afectam as 

propriedades do produto.

Ingredientes: Agua, suco de  Aloé 
vera biológico barbadenses Miller 

(30%), suco biológico de maçã 
(30%), açúcar de cana biológico 

(3%), ácido cítrico. 

Ingredientes: Agua, suco de aloé 
vera biológico barbadenses Miller 
(30%), açúcar de cana biológico 

(4%), ácido cítrico. 
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Ingredientes: Agua, suco de  Aloé vera 
biológico barbadenses Miller (30%), 

suco biológico de manga (10,5%), 
açúcar de cana biológico (4%) e 

ácido cítrico. 

Ingredientes: Agua, suco de  aloé 
vera biológico barbadenses Miller 
(30%), açúcar de cana biológico 
(4%),  folhas de chá biológico e 

ácido cítrico.   

Ingredientes: Agua, suco de  Aloé 
vera biológico barbadenses Miller 
(30%), suco biológico de uva (25%), 

açúcar de cana biológico (3%), 
ácido cítrico.

Bebidas refrescantes biológicas 
com aloé vera e suco de manga

Bebidas refrescantes biológicas 
com aloé vera e chá preto da Índia

Bebidas refrescantes biológicas 
com aloé vera e suco de uva

Bebidas refrescantes biológicas 
com aloé vera e açúcar de cana

Bebidas refrescantes biológicas 
com aloé vera e suco de maçã

Apto para veganos Sem glúten Sem lactose Folha fresca de aloé vera Apto para veganos Sem glúten Sem lactose Folha fresca de aloé vera

Informação nutricional 
(por 100 ml/IR*): 

Energia (kJ/kcal)
Hidratos de carbono (g)
   açúcares (g)
Gordura (g)
   gordura saturada (g)
Proteínas (g)
Sal (g)

Informação nutricional 
(por 100 ml/IR*): 

Energia (kJ/kcal)
Hidratos de carbono (g)
   açúcares (g)
Gordura (g)
   gordura saturada (g)
Proteínas (g)
Sal (g)

Informação nutricional 
(por 100 ml/IR*): 

Energia (kJ/kcal)
Hidratos de carbono (g)
   açúcares (g)
Gordura (g)
   gordura saturada (g)
Proteínas (g)
Sal (g)

Informação nutricional 
(por 100 ml/IR*): 

Energia (kJ/kcal)
Hidratos de carbono (g)
   açúcares (g)
Gordura (g)
   gordura saturada (g)
Proteínas (g)
Sal (g)

*IR: Ingestão de referência de um adulto 
médio (8.400 kJ/ 2.000 kcal)

*IR: Ingestão de referência de um adulto 
médio (8.400 kJ/ 2.000 kcal)

*IR: Ingestão de referência de um adulto 
médio (8.400 kJ/ 2.000 kcal)

*IR: Ingestão de referência de um adulto 
médio (8.400 kJ/ 2.000 kcal)

*IR: Ingestão de referência de um adulto 
médio (8.400 kJ/ 2.000 kcal)

68/16
4 
4  
0
0
0  

0,048

116/27
6,8
6,8

0
0
0  

0,048

92/22
5,4
5,1

0
0
0  

0,048

68/16
4
4

<0,5
<0,5
<0,5 

0,048

105/25
6,2
5,8

0
0
0  

0,048

1%
1,5% 
4,4% 

0%
0%
0%

<0,08%

1,4%
2,6% 
6,9% 

0%
0%
0%

<0,08%

1,1%
2,1% 
5,7% 

0%
0%
0%

<0,08%

1%
1,5% 
4,4% 
<1%
<1%
<1%

<0,08%

1,3%
2,4% 
6,4% 

0%
0%
0%

<0,08%

Informação nutricional 
(por 100 ml/IR*): 

Energia (kJ/kcal)
Hidratos de carbono (g)
   açúcares (g)
Gordura (g)
   gordura saturada (g)
Proteínas (g)
Sal (g)

Frasco PET 
transparente 

de 300 ml.

Frasco PET 
transparente 

de 300 ml.

Frasco PET 
transparente 

de 300 ml.



www.naturae.es
@enaturae

100% biológico 100% natural Fabricado 
em Espanha

Tecnologia HPP Natural Cold Process®
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Biofactoría Naturae et Salus, S.A.
Avda. del Euro, 24, plot 8.  47009 · Valladolid (Spanha)

info@e-naturae.com

www.naturae.es

@enaturae

Tel: +34 983 100 786


