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OS NOSSOS PRODUTOS

Atualmente o nosso portfólio está distribuído ao longo de 5 categorias:

• Suplementos alimentares, em pó e em cápsula,

• Infusões (ou chás) de folhas soltas, 

• Óleos essenciais, 

• Óleos vegetais,

• E produtos de Higiene Pessoal, como sabonetes e gel desinfectante. 

O que difere os produtos Nutriboty dos demais?

• 100% Angolanos.

• 100% Naturais.

• 100% puros, sem misturas.

• Sem químicos, conservantes, estabilizantes ou corantes.

• Possuem Certificação Biológica. 

• Controlo de qualidade exigente.

• Rigorosamente estudados a nível terapêutico.

• São produzidos através de um ciclo sustentável.

A oferta da Nutriboty é composta por produtos 100% naturais, quase todos com certificação biológica, feitos a partir 

de folhas, sementes, miolo, cascas, frutos e flores.



SUPER INFUSÕES



SUPER INFUSÃO DE FOLHAS DE CAXINDE

Benefícios: Possui propriedades que aceleram o metabolismo, ajudando na queima de gordura do corpo. Age como diurético eliminando o excesso 

de líquido e consequentemente o inchaço causado por ele, o que resulta numa diminuição do volume abdominal.

Indicação: Principalmente para perda de peso saudável. Também estimula a lactação, tem propriedades sudoríficas para o combate à febre e

analgésicas para alívio da dor.

Modo de Utilização: Use uma colher de sopa de folhas por chávena de água (aproximadamente 200ml). Assim que a água ferver desligue o fogão 

e junte a dosagem de folhas. Depois basta aguardar 15 minutos para que a infusão liberte os seus compostos para a água e está pronta a tomar. 

Se preferir tomar a sua infusão gelada, pode acrescentar gelo a gosto ou fazer uma infusão a frio, deixando as folhas em água na geladeira durante 

a noite, por um período mínimo de 7 horas, antes de coar.

Ingredientes: 100% folhas de Caxinde desidratadas.

SUPER INFUSÃO DE FOLHAS DE ALECRIM

Benefícios: É um poderoso chá digestivo e diurético por ser rico em minerais como potássio, cálcio, sódio, magnésio e fósforo. 

Indicação: Problemas de digestão. Promove a perda de peso pelas suas propriedades diuréticas e por ser rico em minerais como potássio, cálcio, 

sódio, magnésio e fósforo. Ajuda a normalizar a tensão arterial. Alivia as dores menstruais.

Ajuda a reduzir os gases intestinais.

Modo de Utilização: Use uma colher de sopa de folhas por chávena de água (aproximadamente 200ml). Assim que a água ferver desligue o fogão 

e junte a dosagem. Depois basta aguardar 15 minutos para que a infusão liberte os seus compostos para a água e está pronta a tomar. Se preferir 

tomar a sua infusão gelada, pode acrescentar gelo a gosto ou fazer uma infusão a frio, deixando as folhas em água na geladeira durante a noite, 

por um período mínimo de 7 horas, antes de coar.

Ingredientes: 100% folhas de Alecrim desidratadas.

SUPER INFUSÃO DE FOLHAS DE CIDREIRA

Benefícios: Além de digestivo, possui propriedades calmantes, sedativas, analgésicas e relaxantes, sendo uma boa resposta natural a problemas 

de insônia, ansiedade e depressão. Com isso, acaba por melhorar também problemas estomacais causados pelo stress. O consumo desta infusão 

provoca ainda uma ligeira vasodilatação dos vasos periféricos, contribuindo para a manutenção da saúde do sistema cardiovascular

Indicação: Stress, insónia, má digestão, dores estomacais, hipertensão.

Modo de Utilização: Use uma colher de sopa de folhas por chávena de água (aproximadamente 200ml). Assim que a água ferver desligue o fogão 

e junte a dosagem de folhas. Depois basta aguardar 15 minutos para que a infusão liberte os seus compostos para a água e está pronta a tomar. 

Se preferir tomar a sua infusão gelada, pode acrescentar gelo a gosto ou fazer uma infusão a frio, deixando as folhas em água na geladeira durante 

a noite, por um período mínimo de 7 horas, antes de coar. 

Ingredientes: 100% folhas de Erva Cidreira desidratadas.

Kz2.650,00 

Kz2.650,00 

Kz2.650,00 



SUPER INFUSÃO DE FOLHAS DE IMBONDEIRO

Benefícios: Alta concentração de vitaminas, minerais, fibras e antioxidantes. A Fibra Solúvel presente na infusão tem o efeito de redução do 

apetite, sendo particularmente útil quando o paciente precisa de perder peso. As suas folhas têm na sua composição o dobro da concentração 

de antioxidantes das famosas bagas goji. Estes compostos têm a capacidade de retardar o envelhecimento celular e purificar o organismo.

Indicação: Perda de peso, purificação e eliminação de toxinas, saúde do sistema circulatório.

Modo de Utilização: Use uma colher de sopa de folhas por chávena de água (aproximadamente 200ml). Assim que a água ferver desligue o 

fogão e junte a dosagem de folhas. Depois basta aguardar 15 minutos para que a infusão liberte os seus compostos para a água e está pronta a 

tomar. Se preferir tomar a sua infusão gelada, pode acrescentar gelo a gosto ou fazer uma infusão a frio, deixando as folhas em água na 

geladeira durante a noite, por um período mínimo de 7 horas, antes de coar. 

Ingredientes: 100% folhas de Imbondeiro desidratadas.

SUPER INFUSÃO DE FOLHAS DE MANJERICÃO AFRICANO

Benefícios: Possui propriedades digestivas e antiespasmódicas. Também é um bom aliado no combate às dores nas articulações.

Indicação: Ajuda a combater a má digestão e os gases. Alívio de dores nas articulações.

Modo de Utilização: Use uma colher de sopa de folhas por chávena de água (aproximadamente 200ml). Assim que a água ferver desligue o 

fogão e junte a dosagem de folhas. Depois basta aguardar 15 minutos para que a infusão liberte os seus compostos para a água e está pronta a 

tomar. Se preferir tomar a sua infusão gelada, pode acrescentar gelo a gosto ou fazer uma infusão a frio, deixando as folhas em água na 

geladeira durante a noite, por um período mínimo de 7 horas, antes de coar.

Ingredientes: 100% folhas de Manjericão Africano desidratadas.

SUPER INFUSÃO DE FOLHAS DE EUCALIPTO GLOBULUS

Benefícios: O Eucalipto Globulus é amplamente reconhecido pelas suas propriedades terapêuticas, principalmente pela sua ação sobre o 

sistema respiratório. É expectorante, antigripal, controla o mau hálito, ajuda a libertar o catarro do fumador, limpa os pulmões e reduz a tosse. 

Indicação: Problemas respiratórios como gripe, tosse e catarro. Auxilia no controle de diabetes e infecções na bexiga.

Modo de Utilização: Use uma colher de sopa de folhas por chávena de água (aproximadamente 200ml). Assim que a água ferver desligue o 

fogão e junte a dosagem de folhas. Depois basta aguardar 15 minutos para que a infusão liberte os seus compostos para a água e está pronta a 

tomar. Se preferir tomar a sua infusão gelada, pode acrescentar gelo a gosto ou fazer uma infusão a frio, deixando as folhas em água na 

geladeira durante a noite, por um período mínimo de 7 horas, antes de coar.

Ingredientes: 100% folhas de Eucalipto Globulus desidratadas.

Kz2.650,00 

Kz2.650,00 

Kz2.650,00 



SUPER INFUSÃO DE FOLHAS DE LAVANDA

Benefícios: A lavanda é rica em flavonoides, que atuam a nível do sistema nervoso, promovendo a redução da ansiedade e melhor qualidade de 

vida. Ajuda a reduzir o stress do dia a dia e melhora a qualidade do sono.

Indicação: Stress, má digestão, insónia. 

Modo de Utilização: Use uma colher de sopa de folhas por chávena de água (aproximadamente 200ml). Assim que a água ferver desligue o fogão 

e junte a dosagem de folhas. Depois basta aguardar 15 minutos para que a infusão liberte os seus compostos para a água e está pronta a tomar. 

Se preferir tomar a sua infusão gelada, pode acrescentar gelo a gosto ou fazer uma infusão a frio, deixando as folhas em água na geladeira 

durante a noite, por um período mínimo de 7 horas, antes de coar.

Ingredientes: 100% folhas e flores de lavanda desidratadas.

SUPER INFUSÃO DE FOLHAS DE GOIABEIRA

Benefícios: Possui propriedades digestivas, antibióticas, cicatrizantes e anti-hemorrágicas, que ajudam a controlar o açúcar no sangue, tratam 

casos de diarreia e purificam o sangue. 

Indicação: Reduz o stress. Controle do diabetes, previne inchaço e hemorragias do útero.

Modo de Utilização: Use uma colher de sopa de folhas por chávena de água (aproximadamente 200ml). Assim que a água ferver desligue o 

fogão e junte a dosagem de folhas. Depois basta aguardar 15 minutos para que a Moringa liberte os seus compostos para a água e está pronta a 

tomar. Se preferir tomar a sua infusão gelada, pode acrescentar gelo a gosto ou fazer uma infusão a frio, deixando as folhas em água na geladeira 

durante a noite, por um período mínimo de 7 horas, antes de coar.

Ingredientes: 100% folhas de goiabeira desidratadas.

SUPER INFUSÃO DE FOLHAS DE MORINGA

Benefícios: A Super Infusão de folhas de Moringa é uma excelente fonte de antioxidantes como beta-carotenos, polifenóis e flavonoides. Estes

fito-nutrientes podem contribuir para a prevenção de variados males.

Indicação: Agente de motivação, clareza e foco, constituindo um poderoso aliado para todos os que vivem um quotidiano com stress e 

responsabilidade. Auxilia no sono, fortalece o sistema imunitário, contribui para melhor funcionamento do fígado e para controlar a pressão arterial. 

Modo de Utilização: Use uma colher de sopa de folhas por chávena de água (aproximadamente 200ml). Assim que a água ferver desligue o fogão 

e junte a dosagem de folhas. Depois basta aguardar 15 minutos para que a infusão liberte os seus compostos para a água e está pronta a tomar. 

Se preferir tomar a sua infusão gelada, pode acrescentar gelo a gosto ou fazer uma infusão a frio, deixando as folhas em água na geladeira 

durante a noite, por um período mínimo de 7 horas, antes de coar.

Ingredientes: 100% folhas de moringa desidratadas.

Kz2.650,00 

Kz2.650,00 

Kz2.650,00 



SUPER INFUSÃO DE RAÍZES DE BORUTUTU

Benefícios: É indicada principalmente para eliminar as toxinas do fígado, além de ajudar no tratamento de doenças do estômago, vesícula, baço e 

todo o aparelho urinário. Potencia a eliminação de gorduras, pois é diurético e apresenta, ainda, propriedades antidepressivas. 

Indicação: Ajuda no tratamento de colite e gastroenterites; Purifica o sangue, reduzindo o colesterol.

Modo de Utilização: Use uma colher de sopa de folhas por chávena de água (aproximadamente 200ml). Assim que a água ferver desligue o fogão 

e junte a dosagem de folhas. Depois basta aguardar 15 minutos para que a infusão liberte os seus compostos para a água e está pronta a tomar. 

Se preferir tomar a sua infusão gelada, pode acrescentar gelo a gosto ou fazer uma infusão a frio, deixando as folhas em água na geladeira 

durante a noite, por um período mínimo de 7 horas, antes de coar.

Ingredientes: 100% raízes de borututu desidratadas.

SUPER INFUSÃO DE FOLHAS E RAMAS DE CHINGUETTI

Benefícios: Tem propriedades antioxidantes, antivirais e anti-inflamatórias que auxiliam no tratamento de gripes, constipações, hipertensão, 

problemas renais, hemorróidas e também para o alívio de dores menstruais.

Indicação: Alivia dores de costas ou abdominais; Combate o mau hálito e gengivite; Ajuda no controle da diabetes.

Modo de Utilização: Use uma colher de sopa de folhas por chávena de água (aproximadamente 200ml). Assim que a água ferver desligue o 

fogão e junte a dosagem de folhas. Depois basta aguardar 15 minutos para que a infusão liberte os seus compostos para a água e está pronta a 

tomar. Se preferir tomar a sua infusão gelada, pode acrescentar gelo a gosto ou fazer uma infusão a frio, deixando as folhas em água na geladeira 

durante a noite, por um período mínimo de 7 horas, antes de coar.

Ingredientes: 100% folhas e ramas de chinguetti desidratadas.

SUPER INFUSÃO DE FOLHAS DE CAPUNGO PUNGO

Benefícios: Possui propriedades analgésicas e anti-inflamatórias. Ajuda no alívio de sintomas de gripe e várias doenças respiratórias como asma 

e bronquite.

Indicação: Controlo da diabetes; Ajuda no tratamento de problemas como disenteria e intoxicações alimentares.

Modo de Utilização: Use uma colher de sopa de folhas por chávena de água (aproximadamente 200ml). Assim que a água ferver desligue o fogão 

e junte a dosagem de folhas. Depois basta aguardar 15 minutos para que a infusão liberte os seus compostos para a água e está pronta a tomar. 

Se preferir tomar a sua infusão gelada, pode acrescentar gelo a gosto ou fazer uma infusão a frio, deixando as folhas em água na geladeira 

durante a noite, por um período mínimo de 7 horas, antes de coar.

Ingredientes: 100% de capungo pungo desidratadas.

Kz2.650,00 

Kz2.650,00 

Kz2.650,00 



SUPER INFUSÃO DE FOLHAS E RAMAS DE TOMILHO

Benefícios: É antioxidante, antibacteriana, é rica em vitaminas do complexo B e fonte natural de diversos minerais como potássio, ferro, magnésio 

e selénio. É indicada para o alívio de sintomas relativos ao trato respiratório, associados à gripe comum, tratamento de gastroenterites e ainda 

controle da pressão arterial.

Indicação: Reduz flatulência; Reduz o stress; Combate infecções bucais e melhora a higiene oral; Propriedades cicatrizantes.

Modo de Utilização: Use uma colher de sopa de folhas por chávena de água (aproximadamente 200ml). Assim que a água ferver desligue o fogão 

e junte a dosagem de folhas. Depois basta aguardar 15 minutos para que a infusão liberte os seus compostos para a água e está pronta a tomar. 

Se preferir tomar a sua infusão gelada, pode acrescentar gelo a gosto ou fazer uma infusão a frio, deixando as folhas em água na geladeira 

durante a noite, por um período mínimo de 7 horas, antes de coar.

Ingredientes: 100% folhas e ramas de tomilho desidratadas.

SUPER INFUSÃO DE FOLHAS DE HORTELÃ

Benefícios: Rica em ácidos fenólicos, vitaminas C e E, a Super Infusão de Folhas Soltas de Hortelã da Nutriboty actua principalmente no trato 

digestivo, uma vez que acalma o estômago, alivia cólicas intestinais e reduz os enjoos. A sua elevada capacidade antioxidante e propriedades 

antibacterianas também são muito usadas para prevenção de infeções orais, reduzindo a placa bacteriana e dores gengivais.

Indicação: Reduz o stress; Diminui a absorção de gorduras, ajudando no combate à obesidade; Ajuda a fortalecer o sistema imunitário.

Modo de Utilização: Use uma colher de sopa de folhas por chávena de água (aproximadamente 200ml). Assim que a água ferver desligue o 

fogão e junte a dosagem de folhas. Depois basta aguardar 15 minutos para que a infusão liberte os seus compostos para a água e está pronta a 

tomar. Se preferir tomar a sua infusão gelada, pode acrescentar gelo a gosto ou fazer uma infusão a frio, deixando as folhas em água na geladeira 

durante a noite, por um período mínimo de 7 horas, antes de coar.

Ingredientes: 100% folhas de hortelã desidratadas.

Kz2.650,00 

Kz2.650,00 

SUPER INFUSÃO DE FLOR DE SABUGUEIRO

Benefícios: A Super Infusão de Flor de Sabugueiro da Nutriboty destaca-se pelo seu sabor adocicado e aroma floral. Por ser rica em vitamina C, 

ajuda no tratamento de sintomas associados à gripe e constipação. Contém também propriedades anti-inflamatórias, antibacterianas e calmantes.

Indicação: Ajuda no controlo e prevenção da diabetes. Efeito laxativo. 

Modo de Utilização: Use uma colher de sopa de folhas por chávena de água (aproximadamente 200ml). Assim que a água ferver desligue o fogão 

e junte a dosagem de folhas. Depois basta aguardar 15 minutos para que a infusão liberte os seus compostos para a água e está pronta a tomar. 

Se preferir tomar a sua infusão gelada, pode acrescentar gelo a gosto ou fazer uma infusão a frio, deixando as folhas em água na geladeira 

durante a noite, por um período mínimo de 7 horas, antes de coar.

Ingredientes: Flores desidratadas de Sambucus nigra.

Kz2.650,00 



SUPER INFUSÃO DE FOLHAS DE LIMÃO

Benefícios: Com um agradável aroma cítrico, as folhas de Limão possuem diversas propriedades terapêuticas  e são ricas em vitamina 

C, indispensável para manter o equilíbrio redox do corpo e impulsionar o sistema imunitário.

Indicação: Exibe atividade antimicrobiana contra bactérias patogénicas, como as responsáveis pelas doenças disenteria e febre tifóide;  

Alívio de cólicas intestinais; Redução de febre.

Modo de Utilização: Use uma colher de sopa de folhas por chávena de água (aproximadamente 200ml). Assim que a água ferver desligue o 

fogão e junte a dosagem de folhas. Depois basta aguardar 15 minutos para que a infusão liberte os seus compostos para a água e está pronta a 

tomar. Se preferir tomar a sua infusão gelada, pode acrescentar gelo a gosto ou fazer uma infusão a frio, deixando as folhas em água na geladeira 

durante a noite, por um período mínimo de 7 horas, antes de coar.

Ingredientes:Folhas desidratadas de Citrus limon.

SUPER INFUSÃO DE FOLHAS DE MANGA

Benefícios: Apresenta na sua composição a mangiferina, considerada um “super antioxidante” com propriedades antiviral, 

anticancerígena, neuro-protectora, antipirética, anti diabética, anti- envelhecimento, hépato protetor, antimicrobiana e antialérgica.

Indicação: Efeitos anti obesidade, uma vez que ajuda a diminuir a acumulação de gordura; Regulação do metabolismo de lípidos e 

açúcares; Gastro e hépato-proteção.

Modo de Utilização: Use uma colher de sopa de folhas por chávena de água (aproximadamente 200ml). Assim que a água ferver desligue o fogão 

e junte a dosagem de folhas. Depois basta aguardar 15 minutos para que a infusão liberte os seus compostos para a água e está pronta a tomar. 

Se preferir tomar a sua infusão gelada, pode acrescentar gelo a gosto ou fazer uma infusão a frio, deixando as folhas em água na geladeira 

durante a noite, por um período mínimo de 7 horas, antes de coar.

Ingredientes: Folhas desidratadas de Mangifera indica

Kz2.650,00 

Kz2.650,00 

SUPER INFUSÃO DE FOLHAS DE MARACUJÁ

Benefícios: A Super Infusão de Folhas de Maracujá da Nutriboty ajuda a aliviar sintomas moderados de stress mental e a recalibrar o 

sono e apresenta ainda propriedades antioxidantes e anti-inflamatórias.

Indicação: Ajuda a equilibrar o sono; Potencial anti-depressivo; Ajuda no tratamento de disenteria, hipertensão e asma.

Modo de Utilização: Use uma colher de sopa de folhas por chávena de água (aproximadamente 200ml). Assim que a água ferver desligue o fogão 

e junte a dosagem de folhas. Depois basta aguardar 15 minutos para que a infusão liberte os seus compostos para a água e está pronta a tomar. 

Se preferir tomar a sua infusão gelada, pode acrescentar gelo a gosto ou fazer uma infusão a frio, deixando as folhas em água na geladeira 

durante a noite, por um período mínimo de 7 horas, antes de coar.

Ingredientes: Folhas desidratadas de Passiflora edulis.

Kz2.650,00 



SUPER INFUSÃO DE FOLHAS DE BOLDO AFRICANO

Benefícios: Usado para combater distúrbios do foro intestinal, hepático e determinados transtornos do sistema nervoso central, 

encontramos no Boldo Africano um forte aliado para promover saúde e bem-estar. 

Indicação: Ajuda a prevenir danos hepáticos causados pela sobrecarga de ferro. Alívia de sintomas de ressaca alcoólica. Funções 

neuro-protetores devido a propriedades anticonvulsivas 

Modo de Utilização: Use uma colher de sopa de folhas por chávena de água (aproximadamente 200ml). Assim que a água ferver desligue o 

fogão e junte a dosagem de folhas. Depois basta aguardar 15 minutos para que a infusão liberte os seus compostos para a água e está pronta a 

tomar. Se preferir tomar a sua infusão gelada, pode acrescentar gelo a gosto ou fazer uma infusão a frio, deixando as folhas em água na geladeira 

durante a noite, por um período mínimo de 7 horas, antes de coar.

Ingredientes: Folhas desidratadas de Plectranthus barbatus. 

Kz2.650,00 



SUPLEMENTOS



SUPLEMENTO ALIMENTAR EM CÁPSULA DE SEMENTES INTEGRAIS DE MORINGA

Benefícios: Alto teor de fibra para a manutenção da saúde do trato intestinal, combate ao colesterol LDL e controla o apetite. Alto teor em 

Vitamina B12 para o normal funcionamento do sistema circulatório e sistema nervoso. Alto teor de Vitamina B2 para o normal funcionamento do 

sistema nervoso. Alto teor de Ômega 9 para a redução do colesterol LDL e manutenção da saúde do sistema nervoso. Alto teor de proteína 

para a manutenção da massa muscular. Alto teor de Vitamina E para melhores reflexos e coordenação.

Indicação: Vegetarianos e Vegans pelo elevadíssimo teor de vitamina B12. Desportistas, depressão e ansiedade.

Modo de Utilização: Tomar uma cápsula, duas vezes ao dia, fora das refeições.

Ingredientes: 100% sementes integrais de moringa em pó.

SUPLEMENTOS ALIMENTAR EM CÁPSULA DE MIOLO DE SEMENTES DE MORINGA

Benefícios: Alto teor de fibra para a saúde intestinal e redução do colesterol. Alto teor de Vitamina A para a saúde ocular. Alto teor de proteína 

para a manutenção da massa muscular. Rico em ácidos gordos monoinsaturados para a redução do colesterol LDL. Super calórico e Rico em 

ácidos gordos mono insaturados, para o aumento saudável de peso. Baixo teor de gordura saturada.

Indicação: Prisão de ventre, aumento de peso saudável, melhora na performance de desportistas, colesterol elevado.

Modo de Utilização: Tomar uma cápsula, duas vezes ao dia, fora das refeições.

Ingredientes: 100% miolo de sementes de moringa em pó.

SUPLEMENTO ALIMENTAR DE FOLHAS DE MORINGA

Benefícios: Alto teor de fibra para a manutenção da saúde do trato Intestinal, combater o colesterol elevado e controle do apetite. Alto teor de 

proteína para a manutenção da massa muscular. Alto teor de Vitamina K1 que previne nódoas negras, melhora a cicatrização, contribui para a 

saúde dos ossos. Alto teor de Vitamina E para melhores reflexos e coordenação. Fonte de Vitamina B9 (ácido fólico) que previne 

malformações no feto..

Alto teor de Zinco para a fertilidade e reprodução normais. Fonte de Vitamina C para o normal funcionamento do sistema imunitário. 

Antioxidante, combate o envelhecimento. Fonte de Ferro para a normal função cognitiva e manutenção do sangue. Alto Teor de Cálcio para a 

saúde dos ossos.

Indicação: Combate o cansaço físico e mental. Contribui para a saúde dos ossos e na regulação da insulina e glicemia. Auxilia na manutenção

da massa muscular. Protege as células da oxidação.

Modo de Utilização: Tomar uma cápsula, duas vezes ao dia, fora das refeições. Para o suplemento em pó, acrescente uma colher de chá 

rasa de pó de folhas de moringa aos seus pratos, sumos e batidos favoritos.

Ingredientes: 100% folhas de Moringa em pó.

EM PÓ - Kz4.700,00

EM CÁPSULA - Kz5.800,00

EM CÁPSULA - Kz5.800,00

EM CÁPSULA - Kz5.800,00



SUPLEMENTOS ALIMENTAR FOLHAS DE IMBONDEIRO

Benefícios: Alto teor de fibras, vitaminas do complexo B e ferro, que combatem o cansaço físico e mental. Alto teor de cálcio, que ajuda 

na manutenção dos ossos. Alto teor de magnésio para a regulação da insulina e glicemia. Alto teor de fósforo para funcionamento do 

metabolismo e das membranas celulares. Fonte de proteínas para a manutenção da massa muscular. Fonte de vitamina E para melhores

reflexos e coordenação.

Indicação: Cansaço físico e mental. Prevenção de osteoporose e diabetes. Manutenção da massa muscular. Prevenção do 

envelhecimento celular.

Modo de Utilização: Tomar uma cápsula, duas vezes ao dia, fora das refeições. Para o suplemento em pó, acrescente uma colher de 

chá rasa de pó de folhas de imbondeiro aos seus pratos, sumos e batidos favoritos.

Ingredientes: 100% folhas de folhas de Imbondeiro em pó.

SUPLEMENTOS ALIMENTAR DE MIOLO DE MÚCUA

Benefícios: Alto teor de fibra que melhora o trato intestinal e reduz apetite, alto teor de vitamina C para o normal funcionamento do 

sistema imunitário, anti oxidante para o combate o processo oxidativo celular / envelhecimento. Alto teor de potássio para o bom

funcionamento do sistema nervoso e circulatório. Fonte de Cálcio para a saúde dos ossos. Fonte de Magnésio para a saúde dos ossos e 

na regulação da insulina e da glicemia.

Indicação: Melhoramento da saúde intestinal, alívio de sintomas de constipações e gripes, problemas nos ossos ou a pele envelhecida.

Modo de Utilização: Tomar uma cápsula, duas vezes ao dia, fora das refeições. Para o suplemento em pó, acrescente uma colher de 

chá rasa de pó de folhas de múcua aos seus pratos, sumos e batidos favoritos.

Ingredientes: 100% miolo de múcua em pó.

EM PÓ - Kz4.700,00

EM PÓ - Kz4.700,00

EM CÁPSULA - Kz5.800,00

EM CÁPSULA - Kz5.800,00



SUPLEMENTOS ALIMENTAR EM CÁPSULAS DE BORUTUTU

Benefícios: O Suplemento Natural em Cápsula de Borututu da Nutriboty é feito a partir de uma planta genuinamente angolana e é 

indicado para desintoxicação e purificação do organismo. O borututu é uma boa fonte de fibra, vitamina E e diversos minerais como o 

cálcio, potássio e ferro. 

Indicação:

▪ O alto teor de Vitamina E contribui para melhores reflexos e coordenação e protege as células da oxidação.  

▪ O alto teor de Fibra auxilia na manutenção da saúde do trato intestinal. 

▪ O alto teor de Cálcio contribui para a saúde dos ossos. 

▪ O alto teor de Ferro, um mineral essencial à síntese de células sanguíneas.

▪ O alto teor de Potássio contribui para o bom funcionamento do sistema nervoso e circulatório.

Modo de Utilização: Tomar uma cápsula, duas vezes ao dia, fora das refeições

Ingredientes: 100%  de Raiz desidratada de Cochlospermum angolense.

SUPLEMENTOS ALIMENTAR DE PITEIRA

Benefícios: O Suplemento Natural de Piteira da Nutriboty é uma forma prática de obter um alto teor de fibras, vitaminas do complexo C e 

selénio, associado à prevenção de vários tipos de cancro, além de cálcio, que atua na prevenção da osteoporose. 

Indicação: 

▪ Possui a atividade anti-inflamatória, anti ulcerogénica e auxilia na perda de peso.

▪ O alto teor de Vitamina C contribui para o normal funcionamento do sistema imunitário , anti oxidante e combate ao envelhecimento. 

▪ O alto teor de Fibra auxilia na manutenção da saúde do trato intestinal. 

▪ O alto teor de Cálcio contribui para a saúde dos ossos. 

▪ O alto teor de Magnésio contribui para a saúde dos ossos e na regulação de insulina e glicemia.

▪ O alto teor de Fósforo contribui para a saúde dos ossos, auxilia no metabolismo energético e o funcionamento das membranas 

celulares

Modo de Utilização: Tomar uma cápsula, duas vezes ao dia, fora das refeições. Para o suplemento em pó, acrescente uma colher de 

chá rasa de pó de piteira aos seus pratos, sumos e batidos favoritos.

Ingredientes: 100%  de Cladódio de Opuntia ficus-indica. 

EM PÓ - Kz4.700,00

EM CÁPSULA - Kz5.800,00

EM CÁPSULA - Kz5.800,00



SUPLEMENTOS ALIMENTAR EM CÁPSULAS DE NEEM

Benefícios: A “farmácia da natureza”, como é conhecida no país de origem, apresenta inúmeras propriedades, tais como antibacteriana, 

anti fúngica, anti inflamatória, anti parasita, anti ulcerogénica, anti viral, antioxidante.

Indicação:

▪ O alto teor de Vitamina C contribui para o normal funcionamento do sistema imunitário , anti oxidante e combate ao 

envelhecimento. 

▪ O alto teor de Vitamina E contribui para melhores reflexos e coordenação.

▪ O alto teor de Vitamina K contribui para melhor coagulação do sangue.

▪ O alto teor de Fibra auxilia na manutenção da saúde do trato intestinal. 

▪ O alto teor de Cálcio contribui para a saúde dos ossos. 

▪ O alto teor de Ferro contribui para a normal função cognitiva

Modo de Utilização: Tomar uma cápsula, duas vezes ao dia, fora das refeições

Ingredientes: 100%  de Folhas de Azadirachta indica..

Contra indicação: o consumo regular do suplemento em cápsulas de Neem pode apresentar alguns efeitos secundário, sendo o mais 

importante a perda de fertilidade masculina temporária. Basta deixar de tomar o suplemento que os sintomas desaparecem.

EM CÁPSULA - Kz5.800,00



ÓLEOS ESSENCIAIS



ÓLEO ESSENCIAL DE LAVANDA

Benefícios: O óleo essencial de Lavanda da Nutriboty tem um aroma floral distinto e versátil. Apresenta propriedades sedativas, relaxantes e

de regeneração dos tecidos cutâneos.

Indicação: Alívio dos sintomas de stress e cansaço.

Modo de Utilização: Stresse: Diluir 1 gota de lavanda numa colher de sopa de óleo de moringa para uma massagem relaxante; Cansaço e 

dores musculares: Colocar 10 gotas num banho de imersão misturadas com gel de banho. Em apenas 20 minutos os músculos relaxam. 

Pequenas feridas e queimaduras superficiais: Colocar 1 gota de óleo puro e massajar delicadamente. Picadas de abelhas e vespas: aplicar 1 

gota pura sobre a picada e massajar para alívio da dor. Tosse: adicione 3 gotas ao pote de mel e tome uma colher de chá 3 vezes ao dia. 

Problemas cardíacos e circulatórios – Palpitações: aplicar 20 gotas num banho aromático. Otites: misturar 3 gotas de lavanda numa colher de 

café de óleo de moringa morno e verter no ouvido. Finalizar com uma bolinha de algodão para impedir que a mistura de óleos escorra.  

Ingredientes: Destilação a vapor das flores e sumidades floridas de Lavandula angustifolia Mill.

ÓLEO ESSENCIAL DE MANJERICÃO AFRICANO

Benefícios: O óleo essencial de Manjericão Africano da Nutriboty com aroma distinto e amadeirado tem propriedades afrodisíacas e 

estimulantes.

Indicação: Auxilia principalmente nos sintomas de fadiga e falta de libido.

Modo de Utilização: Sonolência e Fadiga: Colocar um pano embebido em álcool e 4 gotas de Manjericão ao seu lado enquanto trabalha;

Repelente de traça: Colocar 1 gota de Manjericão em cada gaveta do seu armário, diretamente na madeira. A madeira absorverá o óleo e o 

libertará gradualmente, protegendo a sua roupa. Entorse: Colocar 2 gotas de manjericão num pano humedecido com álcool e aplicar sobre a 

entorse; Falta de libido: Coloque 2 gotas Manjericão numa colher de sopa de óleo de moringa e faça uma massagem a dois.

Ingredientes: Destilação a vapor das folhas, sumidades florais e sementes de Ocimum kilimandscharicum Gürke oil.  Cânfora >40%.

ÓLEO ESSENCIAL DE MOPANE

Benefícios: O óleo essencial de Mopane da Nutriboty tem um aroma envolvente e herbal com propriedades antifúngicas, antibacterianas e anti-

sépticas.

Indicação: Auxilia na concentração, problemas respiratórios como asma, bronquite e tosses persistentes, laringite e dor de garganta. Também

ajuda em casos de diarreia, pois é antisséptico, náuseas, pelo seu efeito aromático e, na desinfecção do trato urinário em casos de cistite.

Modo de Utilização: Comichão Vaginal: colocar 1 gota de Mopane num copo de água morna e aplicar diretamente na zona afetada ou fazer 

banhos de assento. Feridas Infectadas: diluir 1 gota de Mopane num copo com água e fazer lavagens. Herpes labial: aplicar 1 gota diretamente. 

Pele com acne: pingar 4 gotas num gel sem óleo para o rosto. Ar Contaminado: Colocar 4 gotas de Mopane num vaporizador de óleos 

essenciais para purificar o ambiente. 

Ingredientes: Destilação a vapor das folhas de Colophospermum Mopane oil.

Kz5.400,00 

Kz5.400,00 

Kz5.400,00 



ÓLEO ESSENCIAL DE EUCALIPTO GLOBULUS

Benefícios: O óleo essencial de Eucalipto Globulus da Nutriboty tem um aroma claro, fresco e distinto com propriedades descongestionantes e 

anti-inflamatórias.

Indicação: Alívio de sintomas de gripes e problemas respiratórios.

Modo de Utilização: Nariz entupido e sinusite: Pingar 2 gotas num algodão e inalar profundamente 3 -4 vezes seguidas, para alívio dos sintomas. 

Tonturas devidas a baixa tensão arterial: Pingar uma gota num algodão e inalar. Febre: juntar 3 gotas numa colher de sopa de álcool natural e 

massajar no peito, testa e costas. Dores de cabeça: aplicar uma gota de óleo essencial puro nas têmporas e massajar. Diarreia: massajar a 

barriga com 3 gotas diluídas em álcool natural. Dores nas articulações, joelhos, dedos, ombros etc: Diluir 3 gotas numa colher de sopa de álcool 

natural e massajar a zona afectada. Catarro do fumador: juntar 3 gotas numa colher de sopa de álcool natural e aplicar com massagem no peito e 

costas. Diabetes: 2 a 3 gotas numa chávena de água quente, 2 vezes ao dia, pode baixar a glicemia.

Ingredientes: Destilação a vapor das folhas e ramos de Eucalyptus globulus Labill. Cineol >60% Cineol 40% Cânfora 10%.

ÓLEO ESSENCIAL DE EUCALIPTO ROBUSTA

Benefícios: O Eucalipto Robusta é um excelente tónico do sistema respiratório e ajuda a aliviar sintomas da bronquite, asma e alergias.

Indicação: Auxilia no trato respiratório. O seu aroma mais suave é ideal para as crianças.

Modo de Utilização: Picadas de insetos: aplicar puro em cima da picada para reduzir a comichão. Sistema respiratório: pingar 2 gotas num 

algodão e inalar profundamente 3 -4 vezes seguidas. Tonturas devidas a baixa tensão arterial: pingar uma gota num algodão e inalar. Febre: juntar 

3 gotas numa colher de sopa de álcool natural e massajar o peito, testa e costas. Dores de cabeça: aplicar uma gota puro nas têmporas e 

massajar. Diarreia: massajar a barriga com 3 gotas diluídas em álcool natural. Dores nas articulações, joelhos, dedos, ombros etc: diluir 3 gotas

numa colher de sopa de álcool natural e massajar a zona afectada. Diabetes: 2 a 3 gotas numa chávena de água quente, 2 vezes ao dia, pode 

baixar a glicemia.

Ingredientes: Destilação a vapor das folhas, sumidades florais de Eucalyptus robusta. Alfa pineno- 30-55%.

ÓLEO ESSENCIAL DE EUCALIPTO LIMÃO

Benefícios: O óleo essencial de Eucalipto Limão da Nutriboty afasta os mosquitos pelo seu aroma forte, encorpado e fresco, com notas 

semelhantes à Citronela. 

Indicação: possui propriedades balsâmicas, antissépticas, descongestionante, estimulante, desodorizante e repelente de insectos.

Modo de Utilização: Repelente: colocar 5 gotas num difusor de óleos essenciais, ou, para aplicar na pele, diluir uma gota numa colher de sopa do 

seu creme favorito. O mau cheiro nos pés: Colocar uma gota de Eucalipto Limão no interior do sapato. Pé-de-atleta: num recipiente com água 

morna adicione uma colher de sopa de gel de banho e 5 gotas de óleo de Eucalipto Limão, envolver e colocar os pés de molho por 30 minutos. 

Frustração e Raiva: Tomar um banho de imersão com 10 gotas de Eucalipto Limão dissolvido numa colher de gel de banho.

Ingredientes: Destilação a vapor de folhas e ramos de Corymbia citriodora K.D.Hill&L.A.S. Cineol <70% Citronelal >3% Isopulegol (1-10%).

Kz5.400,00 

Kz5.400,00 

Kz 7.250,00 



ÓLEO ESSENCIAL DE ALECRIM

Benefícios: O óleo essencial de Alecrim da Nutriboty tem anti-oxidantes que ajudam no combate ao envelhecimento.

Indicação: Celulite, rugas, caspa, cabelo quebradiço, pele seca.

Modo de Utilização: Usar 2 a 3 gotas no difusor, para outros usos, consultar um profissional da área.

Ingredientes: Destilação a vapor das folhas e sumidades florais de Rosmarinus officinalis Alfa-pineno (3-20%); cineol(6-15%); cânfora (8-10%); 

verbenona (3-10%); borneol (1-6%); mirceno (1-8%).

ÓLEO ESSENCIAL DE CAXINDE

Benefícios: O óleo essencial de Chá de Caxinde/Erva Príncipe da Nutriboty eleva o Espírito com o seu aroma cítrico suave,  energiza o corpo,

melhora a boa disposição, ajuda na digestão e ajuda a repelir insetos. 

Indicação: Repelente de insetos, digestão, pele e cabelos oleosos.

Modo de Utilização: Para pele e cabelos oleosos coloque 1 gota de chá de caxinde numa colher de sopa do seu creme diário ou 2 gotas numa 

colher de sopa de champô. Para repelir insetos coloque 5 gotas num difusor de ambiente ou 2 gotas numa colher de sopa de óleo de Moringa e 

espalhe pelo corpo. Para problemas de digestão, dilua uma gota em 1 litro de água e tome ao longo do dia.

Ingredientes: Destilação a vapor de toda a parte aérea de Cymbopogon citratus Citral 40%.

ÓLEO ESSENCIAL DE CIDREIRA

Benefícios: A Erva Cidreira possui propriedades calmantes, sedativas, analgésicas e relaxantes, sendo uma boa resposta natural a problemas de 

insónia, ansiedade e depressão. O óleo essencial de Cidreira da Nutriboty tem efeitos revigorantes e estimulantes para o bem-estar emocional.

Indicação: Diminuir o stress e ansiedade.

Modo de Utilização: Colocar um pano embebido em álcool e 4 gotas de óleo essencial de Cidreira ao seu lado enquanto trabalha. Ou aplique 3 a 

4 gotas no seu difusor de aromas.

Ingredientes: Destilação a vapor das flores e sumidades floridas de Lippia sp.

Kz5.400,00 

Kz5.400,00 

Kz 7.250,00 



ÓLEO ESSENCIAL DE VETIVER

Benefícios: O Vetiver é extraído da raiz de uma gramínea originária de países asiáticos e tem um perfume terroso masculino inconfundível. O seu 

óleo essencial é ideal para redução da fadiga mental, ajuda na concentração e impulsiona energia, força e movimento. É rico em antioxidantes que 

previnem doenças crónicas e os sinais do envelhecimento.

Indicação: O óleo essencial de Vetiver da Nutriboty tem um aroma terroso inconfundível e é ideal para redução da fadiga mental e melhora da

concentração.

Modo de Utilização: Pingar 2 gotas num algodão e inalar 3 -4 vezes seguidas. Colocar 1 gota numa colher de sopa no seu creme de rosto diário, 

colocar 1 gota numa colher de sopa de óleo vegetal de moringa e massajar na zona inferior do abdómen.  Usar 2 a 3 gotas num difusor. Para outros 

usos, consultar um profissional da área.

Ingredientes: Destilação a vapor das raízes de Chrysopogon zizanioides.

ÓLEO ESSENCIAL DE SÂNDALO AFRICANO

Benefícios: O óleo essencial de Sândalo Africano da Nutriboty tem um perfume envolvente, quente e aconchegante. Tem benefícios para o corpo e 

mente, uma vez que tem propriedades calmantes que auxiliam na concentração e estado meditativo. 

Indicação: Auxilia na concentração, problemas respiratórios como asma, bronquite e tosses persistentes, laringite e dor de garganta. Também tem 

bom efeito em casos de diarreia, pois é antisséptico, náuseas, pelo seu efeito aromático e, na desinfecção do trato urinário em casos de cistite. 

Modo de Utilização: Concentração e meditação: Colocar um pano embebido em álcool e 4 gotas de Sândalo Africano ao seu lado enquanto medita. 

Sistema respiratório: Pingar 2 gotas num algodão e inalar profundamente 3 -4 vezes seguidas, para alívio dos sintomas. Diarreia: Massajar a barriga 

com 3 gotas diluído em álcool natural. Caso o óleo esteja muito grosso para sair do frasco, utilize um palito de dentes para pegar a quantidade 

desejada. O Sândalo é um óleo extremamente concentrado.

Ingredientes: Destilação a vapor do tronco de Spirostachys africana.

ÓLEO ESSENCIAL DE GERÂNIO ROSA

Benefícios: Com um aroma floral intenso similar ao de rosas, o óleo essencial de Gerânio Rosa é um aliado feminino no combate aos efeitos

desagradáveis da Tensão Pré-Menstrual e da menopausa. As suas propriedades antissépticas, antidepressivas e diuréticas ajudam a minimizar 

sintomas como dores de cabeça, irritação, cólicas, dores nas mamas, enjoos e, principalmente, oscilações de humor durante o período menstrual, 

bem como as ondas de calor da menopausa.

Indicação: Pingar 2 gotas num algodão e inalar 3 -4 vezes seguidas. Colocar 1 gota numa colher de sopa do seu creme diário ou 2 gotas numa 

colher de sopa de shampoo.  Usar 2 a 3 gotas num difusor. Para outros usos, consultar um profissional da área.

Ingredientes: Destilação a vapor das folhas de gerânio rosa. 

Kz 7.250,00 

Kz 7.250,00 

Kz 7.250,00 



ÓLEOS BLEND



BLEND DE ÓLEOS TERAPÊUTICOS PARA DORES DE CABEÇA 

Benefícios: O Blend de Óleos Terapêuticos para Dores de Cabeça da Nutriboty combina óleo vegetal de Moringa com óleos essenciais de 

Eucalipto Globulus, um poderoso descongestionante; e com óleo essencial de Lavanda, que tem propriedades relaxantes.

Indicação: Alívio de dores de cabeça. 

Modo de Utilização: Massajar nas têmporas (zona lateral da cabeça) e fechar os olhos durante 5 minutos. 

Ingredientes Ativos: Eucalipto Globulus e Lavanda.

BLEND DE ÓLEOS TERAPÊUTICOS PARA DORES MUSCULARES

Benefícios: O Blend de Óleos Terapêuticos para Dores Musculares da Nutriboty combina uma solução alcoólica de ação fresca e relaxante com

óleos essenciais de Eucalipto Globulus, que estimula a circulação sanguínea e relaxa os músculos, e Manjericão Africano.

Indicação: Reduz a tensão muscular, para alívio das dores musculares, contraturas e entorses.

Modo de Utilização: Aplicar sobre a pele no local da dor de 3 a 4 vezes por dia.

Ingredientes Ativos: Eucalipto Globulus e Manjericão.

ÓLEOS BLENDS

Os óleos essenciais são substâncias voláteis extremamente concentradas e sinfonias de compostos com diferentes ações no organismo.

A categoria de óleos blend da Nutriboty oferece-lhe uma gama de composições de óleos essenciais preparadas para o ajudar a tratar de

diversos problemas de forma natural, eficaz e descomplicada. A proposta Nutribody de óleos blend em roll on permite que o leve consigo,

de modo a garantir a continuidade do cuidado e a ação imediata no início do desconforto.

Kz5.400,00 

Kz5.400,00 



BLEND DE ÓLEOS TERAPÊUTICOS ANTI-STRESS

Benefícios: O Blend de Óleos Terapêuticos Anti-stress da Nutriboty é uma mistura perfumada e relaxante de óleo vegetal de Moringa e óleos 

essenciais de Caxinde, Cidreira e Eucalipto Robusta que possuem propriedades sedativas e calmantes.

Indicação: Ajuda a aliviar sintomas de stress. 

Modo de Utilização: Massajar nos pulsos, atrás das orelhas e noutra zona do corpo (desde que não expostas à luz) de 3 a 4 vezes ao dia.

Não expor a pele ao sol após aplicação.

Ingredientes Ativos: Caxinde, Erva-Cidreira e Eucalipto Robusta.

BLEND DE ÓLEOS TERAPÊUTICOS PARA CRIANÇAS

Benefícios: O Blend de Óleos Terapêuticos para Crianças da Nutriboty combina óleo vegetal de Moringa com óleo essencial de Mopane que 

contém propriedades anti-infecciosas e analgésicas para alívio de sintomas resultantes de infeções. 

Indicação: Ajuda nas constipações, diarreia, dores de garganta e ouvidos. 

Modo de Utilização: Aplicar e massajar o peito, costas, garganta, por trás dos ouvidos, barriga e na palma do pé 3 vezes ao dia. Não aplicar em 

crianças menores de 3 anos.

Ingredientes Ativos: Mopane.

BLEND DE ÓLEOS TERAPÊUTICOS DESCONGESTIONANTE

Benefícios: O Blend de Óleos Terapêuticos Descongestionante da Nutriboty é uma mistura de óleo vegetal de Moringa e Eucalipto Globulus, 

poderoso aliado no trato de problemas respiratórios.

Indicação: Ajuda no alívio dos sintomas gripais e obstrução nasal.

Modo de Utilização: Massajar no peito, nas costas, na garganta e na palma do pé 3 vezes ao dia.

Ingredientes Ativos: Eucalipto Globulus.

Kz5.400,00 

Kz5.400,00 

Kz5.400,00 



BLEND DE ÓLEOS TERAPÊUTICOS PARA DORES MENSTRUAIS

Benefícios: O blend de óleos terapêuticos Dores Menstruais da Nutriboty é uma forma totalmente natural de ajudar a aliviar as cólicas menstruais 

por dismenorréia primária. O seu formato roll on é prático para ser levado na pasta e para que seja aplicado logo no início dos sintomas.

Indicação: Ajuda a aliviar sintomas da dismenorréia primária.

Modo de Utilização: Aplicar topicamente e massajar a zona em que sentir as cólicas e os pulsos de 2 a 3 vezes ao dia. 

Ingredientes Ativos: alecrim, erva cidreira e capungo-pungo.

BLEND DE ÓLEOS TERAPÊUTICOS PARA POTÊNCIA MASCULINA

Benefícios: O blend de óleos terapêuticos Potência Masculina da Nutriboty é composto por uma mistura de óleos essenciais que possuem 

propriedades estimulantes das zonas erógenas e que proporcionam uma sensação de frescor e conforto, podendo levar a uma maior durabilidade 

do ato sexual.

Indicação: Blend de óleos terapêuticos indicado para ajudar estimular uma ereção mais forte e durável.

Modo de Utilização: Aplicar topicamente na(s) zona(s) erógena(s) e massajar para estimular a absorção, de 30 minutos à 1h antes da relação 

sexual.

Ingredientes Ativos: Manjericão, Alecrim e Lavanda.

Contra indicações: Não substitui indicações médicas para homens que tenham sido diagnosticados com disfunção eréctil.

Eficácia do resultado condicionada por fatores emocionais, de idade e a pré-condições de saúde, que possam diretamente afetar a performance 

sexual do indivíduo.

Kz5.400,00 

Kz5.400,00 



ÓLEOS VEGETAIS



ÓLEO VEGETAL DE MORINGA

Benefícios: É riquíssimo nas vitaminas A e E, o que proporciona uma hidratação intensa para a pele e

cabelos. O resultado é uma pele rejuvenescida e radiante e um cabelo mais brilhante, macio e sedoso.

Indicação: Linhas de expressão e rugas jovens, prevenção de acne e manchas, tratamento de

dermatites, eczema e psoríase. Tratamento de pequenas contusões, cortes, picadas de mosquito,

irritações e queimaduras solares pelas suas propriedades anti-inflamatórias e anti-microbianas.

Prevenção da caspa no couro cabeludo. Hidratação dos cabelos cronicamente secos e frisados,

conferindo-lhe suavidade, brilho e força.

Modo de Utilização: Na pele: Coloque duas gotas como sérum antes da aplicação do seu creme

hidratante. Cabelos Frisados: Coloque 15 gotas na palma das mãos. Esfregue as mãos, uma na

outra, para aquecer o óleo ligeiramente. Aplique sobre todo o comprimento do fio com os cabelos

úmidos. Cabelos Lisos: Coloque 5 gotas na palma das mãos e faça o mesmo procedimento.

Barba: Coloque 5 gotas na palma das mãos. Esfregue as mãos, uma na outra, para aquecer o óleo

ligeiramente. Aplique uniformemente sobre a barba, massajando a raiz do pêlo. Prevenção da Caspa:

Uma vez por semana, antes de deitar, massage 20 gotas de óleo vegetal de Moringa no couro

cabeludo. Deixe actuar durante a noite. Para maior conforto, coloque uma touca de duche. De manhã

lave o cabelo normalmente. Tratamento de pequenos cortes e picadas de insecto: Coloque uma gota

diretamente sobre a zona a tratar. Deixe actuar sem mexer ou enxaguar. Queimaduras

solares: Aplique uma boa porção com uma massagem suave na zona a tratar. Dermatites, Eczema e

Psoríase: Aplique uma boa porção com uma massagem suave na zona a tratar;

Ingredientes: 100% de Sementes de Moringa Oleifera prensadas a frio.

100 ml 

Kz9.850,00

20 ml 

Kz4.200,00



ÓLEO VEGETAL DE MOMPEQUE

Benefícios: Original do sul da Angola, o “omulela woyo mpeke”, na língua cuvale, é o óleo extraído da

Ximenia Americana L., também conhecida como Mompeque. Milenarmente utilizado pelas mulheres

tribais da região do sul da Angola, esta maravilha nacional chega agora a toda Angola pela Nutriboty!

Por ser rico em ácidos gordos insaturados, como o ácido linoleico, o óleo vegetal de mompeque tem

um valor nutricional excecional para hidratar profundamente a pele, principalmente a pele seca e

envelhecida. Devido à sua textura ele é ideal como máscara de revitalização. O seu extraordinário

poder emoliente faz deste exótico óleo um excelente aliado no cuidado com o cabelo, pois hidrata,

retira o frizz e previne a queda.

Modo de Utilização

Pele Seca: Hidrata a pele em profundidade;

Pele Acneica: Reduz o Acne;

Pele Envelhecida: Capacidade hidratante e anti-oxidante, previne o envelhecimento da pele, atenua

leves linhas de expressão e rugas jovens;

Estrias: Hidrata intensamente a pele e melhora o seu tom e a sua elasticidade para evitar estrias

Cabelos Frisados: Confere brilho, suavidade e resistência à quebra.

Cabelos Lisos: Trata as pontas, prevenindo as pontas espigadas.

Barba: Fortalece, confere brilho e suavidade.

Prevenção da Caspa: pelas suas propriedades anti-microbianas e hiper-hidratantes;

Cosméticos caseiros: O óleo vegetal de Mompeque da Nutriboty não tem rival na sua estabilidade. Por

ser anti-microbiano ele prolongará a vida útil das suas criações caseiras de cosméticos.

Ingredientes: 100% de sementes de Mompeque (Ximenia Americana L.) prensadas a frio.

100 ml 

Kz9.850,00

20 ml 

Kz4.200,00



ÓLEO VEGETAL DE MARULA

Benefícios: Conhecida como “milagre africano” nas savanas da África Oriental, é do fruto da Marula que se

extrai esse luxuoso óleo vegetal rico em ácidos linoleicos, ómega 9 e flavonoides. Por conter cerca de 60%

mais antioxidantes que outros óleos vegetais, é um excelente aliado no combate ao envelhecimento da pele

e seu poder antibacteriano e anti-inflamatório auxilia no tratamento da acne e peles sensíveis. Quando usado

no cabelo, seu alto nível alto de ácido oleico ajuda a formar uma barreira protetora em volta da fibra capilar, o

que retém a hidratação dentro do fio e protege contra agressões externas. Possui rápida absorção

proporciona brilho e movimento sem deixar um aspecto pesado.

Modo de Utilização

Pele Seca: Hidrata a pele em profundidade;

Pele Acneica: Reduz o Acne;

Pele Envelhecida: Capacidade hidratante e anti-oxidante, previne o envelhecimento da pele, atenua leves

linhas de expressão e rugas jovens;

Cabelos Frisados: Confere brilho, suavidade e resistência à quebra.

Cabelos Lisos: Trata as pontas, prevenindo as pontas espigadas.

Barba: Fortalece, confere brilho e suavidade.

Prevenção da Caspa: pelas suas propriedades anti-microbianas e hiper-hidratantes;

Tratamento de pequenas contusões, cortes e picadas de insecto: pelas suas propriedades anti-microbianas;

Queimaduras Solares: por ser hiper-hidratante e anti-inflamatório;

Dermatites, Eczema e Psoríase: por ser hiper-hidratante;

Cosméticos caseiros: O óleo vegetal de Marula da Nutriboty não tem rival na sua estabilidade. Por ser anti-

microbiano ele prolongará a vida útil das suas criações caseiras de cosméticos.

Ingredientes: 100% desementes de Marula Angolana (Sclerocarya birrea) prensadas a frio.
20 ml 

Kz4.200,00

100 ml 

Kz9.850,00



ÓLEO VEGETAL DE RÍCINO

Benefícios: Usado há 3000 anos pelas mulheres no Egito, as propriedades extremamente nutritivas do óleo

de rícino fazem dele um excelente aliado da beleza até os dias de hoje.

Resultado da prensagem a frio do miolo das suas sementes, o Óleo Vegetal de Rícino da Nutriboty possui

propriedades analgésicas, anti-inflamatórias, antioxidante e antimicrobiana. Por ser rico em ácido linoleico,

vitamina E, ácidos graxos e sais minerais, possui grande poder de limpeza e hidratação da pele e cabelo.

Ideal para ser usado como pré-champô, pois hidrata em profundidade o couro cabeludo e nutre as fibras

capilares.

Modo de Utilização

Cabelo: Aplicar no couro cabeludo com os fios secos ou ligeiramente húmidos e de seguida massajar a

região. Deixar atuar por cerca de 15 minutos e depois lavar o cabelo. O óleo também pode-se aplicar

algumas gotas depois de lavar o cabelo. Para reduzir a caspa, aplicar umas gotas de óleo diretamente no

couro cabeludo, massajar suavemente e deixar atuar por meia hora.

Ingredientes: 100% de sementes de Ricinus communis prensadas a frio.

Contra indicações: Se ocorrer irritação, pare de usar e consulte um médico.

Recomenda-se o teste na pele antes do uso.

20 ml 

Kz4.200,00



CUIDADOS PESSOAIS



SABONETE HIDRATANTE MORINGA E EUCALIPTO LIMÃO

Benefícios: O Sabonete de Moringa e Eucalipto Limão é  100% vegetal é feito com ingredientes de origem biológica. Combina o óleo super hidratante 

de Moringa e os aromas do Eucalipto Limão que conferem frescura e leveza na pele. 

Indicação: Desinfectante, antibacteriano e hidratante, apresenta poder repelente. devido às propriedades do Eucalipto Limão. 

Modo de Utilização: Aplique em massagem suave sobre a pele molhada.

Ingredientes: Água floral, ácidos gordos saponificados de Moringa oleifera, cera alba, glicerina, óleo essencial de Eucalyptus citriodora, linalol, 

limoneno, geraniol, hidróxido de sódio.

SABONETE HIDRATANTE MORINGA E LAVANDA

Benefícios: O Sabonete de Moringa e Lavanda é  100% vegetal é feito com ingredientes de origem biológica. Combina o óleo super hidratante de

Moringa e os aromas da Lavanda que conferem uma sensação de frescura e tranquilidade.

Indicação: Desinfectante, antibacteriano e hidratante com propriedades relaxantes e calmantes devido às propriedades da Lavanda. 

Modo de Utilização: Aplique em massagem suave sobre a pele molhada.

Ingredientes: Água floral, ácidos gordos saponificados de Moringa oleifera, cera alba, glicerina, óleo essencial de Lavandula angustifolia, linalol, 

limoneno, geraniol, hidróxido de sódio.

SABONETE DE MORINGA E EUCALIPTO GLOBULUS

Benefícios: 100% Natural este sabonete Nutriboty combina o óleo de Moringa super hidratante e os aromas frescos, naturais, do Eucalipto Globulus, 

com efeito revitalizante e libertador.

Indicação: Anti-bacteriano e Anti-séptico.

Modo de Utilização: Aplique em massagem suave sobre a pele molhada.

Ingredientes: Aqua Floral, Ácidos Gordos saponificados de Moringa Oleifera, Glicerina, sementes de Moringa Oleifera, Óleo Essencial de Eucalipto, 

Hidróxido de Sódio.

Kz2.125,00

Kz2.125,00

Kz2.125,00



GEL DESINFECTANTE DE CAXINDE

Benefícios: O gel desinfectante da Nutriboty é feito à base de álcool etílico com óleo essencial de Caxinde. Possui propriedades antissépticas, 

antibacterianas e antifúngicas, além de um delicioso cheirinho cítrico aromático do chá de caxinde.

Indicação: Prevenção de germes, bactérias e vírus, inclusive Covid-19.

Modo de Utilização: Aplicar uma pequena porção e espalhar por toda a superfície das mãos até o produto secar totalmente. Não enxaguar.

Ingredientes: Etanol (70%), Aqua, Cymbopagan Citratus Leaf oil de origem biológica, Triethanolamna e citral.

GEL DESINFECTANTE DE EUCALIPTO GLOBULUS

Benefícios: O gel desinfectante da Nutriboty é feito à base de álcool etílico com óleo essencial de Eucalipto. Possui propriedades antissépticas, 

antibacterianas e antifúngicas, além de um delicioso cheiro herbal do eucalipto.

Indicação: Prevenção de germes, bactérias e vírus, inclusive Covid-19.

Modo de Utilização: Aplicar uma pequena porção e espalhar por toda a superfície das mãos até o produto secar totalmente. Não enxaguar.

Ingredientes: Etanol (70%), Aqua, Cymbopagan Citratus Leaf oil de origem biológica, Triethanolamna e citral.

Kz3.000,00 

Kz3.000,00 

BÁLSAMOS LABIAIS DA NUTRIBOTY

Benefícios: Os Bálsamos Labiais da Nutriboty nutrem e protegem os lábios de forma natural e com os benefícios da aromaterapia. Vendidos 

em conjunto,  oferecemos duas opções de bálsamos labiais: Chill & Relax.

Indicação:

• Promovem hidratação profunda dos lábios;

• Ajudam a prevenir o cieiro na zona dos lábios e nariz;

• Deixam um aroma agradável nos lábios;

• Atuam como anti-oxidantes naturais.

Modo de Utilização: Aplique o bálsamo com os dedos ou pincel, espalhando de forma homogênea nos lábios. Reaplique sempre que 

necessário.

Ingredientes:  Bálsamo Labial Relax : Ricinus communis seed oil*, beeswax*, Helianthus annuus seed oil*, Sclerocarya birrea seed oil*, Lippia alba essential 

oil*, citral**, Geraniol**, Limonene**, Linalol**.

Bálsamo Labial Chill: Ricinus communis seed oil*, beeswax*, Helianthus annuus seed oil*, Sclerocarya birrea seed oil*, Eucalyptus globulus essential oil*,  

Limonene**, Linalol**.

* ingredientes de origem biológica

** alergenios naturalmente presentes nos óleos essenciais.

Em caso reações alérgicas, suspender o uso.

Kz5.700,00 



KIT AROMATERAPIA: DIFUSOR + 2 ÓLEOS ESSENCIAIS

O primeiro kit de aromaterapia da Nutriboty é perfeito para um ritual completo de autocuidado que promove o bem-estar da mente e do

corpo. O óleo essencial de Eucalipto Globulus da Nutriboty tem um aroma claro, fresco e distinto com propriedades descongestionantes

e anti-inflamatórias. É anti-séptico do ar e a sua inalação protege o sistema respiratório, sendo que tem também ação anti-séptica sobre

o mesmo. O óleo essencial de Chá de Caxinde / Erva Príncipe da Nutriboty tem aroma cítrico suave, harmonioso e exótico que Energiza

o corpo e Melhora a boa disposição. É anti séptico do ar e afasta insetos.

COMPOSIÇÃO DO KIT

1 Difusor de ambiente

1 Óleo essencial de Caxinde 10ml

1 Óleo essencial de Eucalipto Glóbulos 10ml * Edição limitada! 

KIT MASSAGEM NUTRIBOTY

A Nutriboty juntou num só kit tudo o que precisa para dois tipos de massagem. Como base, apresentamos o óleo vegetal de Moringa.

Um óleo luxuoso, que hidrata a pele em profundidade, conferindo-lhe um tom radiante. Para uma massagem estimulante, revigorizante,

utilize o óleo essenciais de Manjericão Africano, se, por outro lado, procura uma massagem relaxante, utilize o óleo essencial de

Lavanda.

COMPOSIÇÃO DO KIT

2 Óleos Vegetais de Moringa Nutriboty 20ml

1 Óleo Essencial de Lavanda Nutriboty 10ml

1 Óleo Essencial de Manjericão Africano Nutriboty 10ml
* Edição limitada! 

Kz23.940,00

Kz13.000,00

KITS NUTRIBOTY



KIT MORINGA

Milenarmente conhecida como a “árvore da vida” pelos africanos, a Moringa é um tesouro nutricional capaz de promover saúde e bem-

estar para o nosso corpo.

As suas folhas são ricas em fibras, cálcio e vitamina C, contribuindo para a manutenção do trato intestinal, fortalecimento do sistema

imunitário, manutenção da massa muscular e controle da diabetes e colesterol.

A Moringa também é um poderoso aliado da beleza. Resultado da prensagem a frio do miolo das suas sementes, o óleo vegetal de

Moringa é riquíssimo em ácido beénico e vitaminas A e E, que promovem hidratação profunda da pele e cabelo. E todo o seu poder

hidratante foi combinado com os aromas cítricos do Chá de Caxinde para fazer um sabonete de efeito energizante e promotor do bom

humor.

A Nutriboty juntou-se à Banga Artesanato, uma marca de Benguela, para oferecer-te este kit com produtos locais da melhor qualidade.

Isso porque somos uma empresa Angolana e é o nosso compromisso desenvolver e valorizar o que o nosso país tem de melhor.

COMPOSIÇÃO DO KIT

1 Suplemento Alimentar de Moringa Folhas em cápsulas

1 Óleo Vegetal de Moringa 20ml

1 Sabonete de Moringa + Caxinde 80g**

1 Necessaire Banga Artesanato

** Limitado a stock existente.

* Edição limitada! 

Kz17.100,00 



DIFUSOR PREMIUM 

Benefícios: Difusor de aroma Nutriboty, 500 ml, de design limpo e moderno, 

com desligar automático e opção de 7 cores ambiente. Combina  os 

benefícios da aromaterapia e da cromoterapia numa experiência sensorial 

única. 

Mantém todas as propriedades do óleo essencial

Eficaz inalação 

Umidifica o ar

Perfuma a casa

Promove sensação de bem-estar.

Ilumina o ambiente com cores diversas.

Componentes: 

Difusor de aromas 500ml

Adaptador AC

Copo medidor

Manual de instrução

Kz 23.950,00 



PRESENÇA DIGITAL AO

www.nutriboty.com

https://loja.nutriboty.com/

https://www.nutriboty.com/blog/

https://www.youtube.com/c/Nutriboty

AS NOSSAS REDES SOCIAIS:

https://www.instagram.com/nutriboty/

OS NOSSOS WEBSITES :

https://www.linkedin.com/company/nutriboty

https://www.facebook.com/NutribotyOficial/

http://www.nutriboty.com/
https://loja.nutriboty.com/
https://www.nutriboty.com/blog/
https://www.youtube.com/c/Nutriboty
https://www.instagram.com/nutriboty/
https://www.linkedin.com/company/nutriboty
https://www.facebook.com/NutribotyOficial/

