
Energy Go Stix®  

Frutas Vermelhas 
Bebida energética em pó, em sachês de dose única, 

pronta para o preparo* Produto campeão de vendas. 
 

• Aumenta o nível de energia e de resistência física* 

• Melhora a memória, o estado de alerta e o humor*  

• Estimula o metabolismo de maneira saudável e o controle de 
peso, quando acompanhado por uma dieta balanceada e 
exercícios físicos. 

• Suporta o funcionamento saudável do sistema imunológico* 

 

Por que consumir o Energy Go Stix? 
O Energy Go Stix é formulado para ajudar a enfrentar seu dia agitado, oferecendo um 

estímulo natural de energia, sem o pico e o impacto provocado pela maioria das bebidas 

energéticas convencionais.* 

Rico em estimuladores naturais de energia e de nutrientes fortificantes, incluindo o 4Life 

Transfer Factor®, o Energy Go Stix aumenta o nível de energia e de resistência física, ajuda 

a melhorar a memória e o estado de alerta, além de auxiliar o funcionamento saudável do 

sistema imunológico.* 

Apresentado em porções individuais, no sabor delicioso de frutas vermelhas, o Energy Go 

Stix é perfeito para compartilhar e levar com você para todos os lugares. 

Características principais 
• Contém fatores de transferência (moléculas mensageiras imunológicas) que ajudam a 

educar as células do sistema imunológico e a aumentar a capacidade desse sistema de 

reconhecer, reagir e se lembrar com mais eficácia, das ameaças potenciais à saúde.* 

• Combina estimuladores naturais de energia, incluindo: a erva-mate, o guaraná e o extrato 

de chá verde, e três tipos de ginseng.* 

• Melhora os esforços de controle de peso com o cromo, a L-carnitina e o chá verde.* 
 

• Inclui uma fórmula rica em energia que aumenta o estado de alerta mental e a resistência 

física.* 

• Garante a exclusividade com patentes protetoras dos Estados Unidos: 6.468.534 

(processo de extração dos fatores de transferência a partir do ovo) e 6.866.868 (processo 

combinado dos fatores de transferência retirados do colostro do leite de vaca e da gema 

do ovo de galinha) 

Você sabia? 

As folhas de erva-mate são usadas na fabricação de bebidas em toda a América do Sul. Muitos 

povos indígenas chamam o chá de erva-mate de “bebida dos deuses” e o usam há séculos para 

estimular a mente e aumentar a concentração. 

Suporte primário: 

Energia* 

Suporte secundário:  

Controle do peso*  

Sistema imunológico* 

 
 

O ENERGY GO STIX NÃO DEVE SER CONSUMIDO POR PESSOAS SENSÍVEIS À CAFEÍNA. 

 

*ESSAS INFORMAÇÕES NÃO FORAM AVALIADAS PELA ANVISA. ESTE PRODUTO NÃO SE PROPÕE A DIAGNOSTICAR, TRATAR, CURAR OU PREVENIR NENHUMA DOENÇA. 

Informações para pedido 

Item # 27563 - 30 sachês Sabor 

frutas vermelhas  

Item # 27564 - compre 11 e leve 12 

(Frutas vermelhas) 

Informação nutricional 
Porção 5 g (1 sachê) 

 

Quantidade por porção: 

Valor energético      18 kcal = 76 kJ                       1% 
Carboidratos            4,0 g, dos quais:                    1% 

Açúcares                  0,2 g                                       ** 

Proteínas                  0,5 g 1% Sódio 14 mg           1% 

Riboflavina               1,3 mg                                100% 
Cromo                       30 mcg                                 86% 

% VD 

 

________________________________________ 

*% Valores Diários com base em uma dieta de 
2000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários 
podem ser maiores ou menores dependendo de 
suas necessidades energéticas. 
 

 

** VD não estabelecido. 

 

INGREDIENTES:  Maltodextrina, aromas, acidulante acido 
citrico, taurina (500 mg/250 ml), fontes naturais de cafeina: 
cha verde, erva mate e guarana  (85 mg de cafeina/250 ml), 
isomaltulose, corantes vermelho beterraba e betacaroteno, 
antiumectante dioxido de silicio, edulcorantes sucralose e 
acesulfame, soro le leite, emulsificante lecitina, regulador 
de acidez acetato de sodio, goma xantana, riboflavina e 
polinicotinato de cromo. 

 

ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE LEITE E OVO 

NÃO CONTÉM GLÚTEN Baixo teor de açúcares 

Não contém quantidades significativas de 
Gorduras totais, Gorduras saturadas, Gorduras 
trans e Fibra alimentar. 


