


O bem-estar e a qualidade de vida 
são pontos fundamentais no dia a 
dia, contribuindo para a saúde e o 
bom funcionamento do nosso corpo. 
Pensando nisso, nós, da Akmos, 
desenvolvemos produtos diferenciados 
com qualidade comprovada pela 
Anvisa para auxiliar as pessoas 
na conquista de uma vida melhor. 

No dia 21 de novembro, lançamos 
mais quatro produtos encapsulados, 
e preparamos este material para 
apresentá-los a você.
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Estamos há 10 anos no mercado, sempre trabalhando 
para inspirar pessoas e promover experiências de 
transformação. Temos muito orgulho de ser uma 
empresa 100% brasileira e com produção própria, que 
busca sempre gerar e agregar valores para que os 
empreendedores tenham uma ferramenta poderosa de 
geração de renda. 

Atualmente, nossos produtos estão segmentados 
nas indústrias de cosméticos, perfumaria, alimentos, 
vestuário tecnológico e equipamentos terapêuticos, e 
a qualidade deles é destaque no mercado nacional. 
Nossa fábrica está localizada em Goiás e nossa sede 
administrativa, instalada em Minas Gerais. Possuímos 
franquias espalhadas por todo o Brasil. 

HOLDING AKMOS 
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Todos os nossos produtos são registrados na Agência 
Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), 
o que garante que todos eles passam pelos mais 
criteriosos processos de fabricação. Além disso, 
prezamos pela sustentabilidade em toda nossa 
produção. 

Para expandir nossa cartela de produtos, 
lançamos mais quatro encapsulados. 
Todos eles foram pensados e 
desenvolvidos com muito carinho e 
cuidado para contribuir com a qualidade 
de vida de nossos clientes. 

QUALIDADE COMPROVADA 

NOVOS PRODUTOS
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O Pro Power é um suplemento alimentar de 
extrato de própolis com vitaminas C, D, E, 
selênio e zinco. O seu uso é indicado para o 
fortalecimento do sistema imunológico e pode 
ser consumido por pessoas a partir de 19 
anos de idade, com exceção de gestantes e 
lactantes. 

Agora, em uma única cápsula de Pro Power, 
o seu organismo receberá de maneira 
potencializada o reforço para o seu sistema 
imunológico, além dos benefícios da absorção 
de cálcio e fósforo que antes você encontrava 
no suplemento Magnum Plus. 
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BENEFÍCIOS: 
•  A vitamina C auxilia no funcionamento do 

sistema imune. 
•  A vitamina D auxilia no funcionamento 

muscular e na manutenção de níveis de cálcio 
no sangue. 

•  A vitamina E é um antioxidante que auxilia na 
proteção dos danos causados pelos radicais 
livres. 

•  O zinco auxilia na visão, e no metabolismo de 
proteínas, carboidratos e gorduras. 

DIFERENCIAIS: 
•  Praticidade de consumo, já que as cápsulas 

de Pro Power substituem a necessidade de 
suplementação com o Magnum Plus, além de 
oferecer reforço do seu sistema imunológico. 

•  Cada cápsula contém 30mg de zinco, o 
que corresponde a 423% da ingestão diária 
recomendada. 

•  Cada cápsula contém 320mcg de selênio, o 
que corresponde a 940% da ingestão diária 
recomendada. 
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O Full Ômega é um suplemento 
alimentar de óleo de linhaça, óleo de 
prímula, óleo de borragem e vitamina E. 
O seu uso é indicado para aumento da 
imunidade e manutenção de ômegas 3 
e 6 no organismo, podendo ser utilizado 
por qualquer pessoa com idade igual ou 
superior a 19 anos. 

Todo o potencial de suplementação 
encontrado nos suplementos Fish Oil 
e Linseed Oil está potencializado nas 
cápsulas de Full Ômega, garantindo 
ainda mais benefícios para sua saúde! 
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BENEFÍCIOS: 
•  Alívio de sintomas da tensão pré-

menstrual e menopausa, sendo um 
grande aliado para as mulheres.  

•  O óleo de borragem auxilia na redução da 

concentração de colesterol no sangue, e 

tem ação diurética e anti-inflamatória.  

DIFERENCIAIS: 
•  Praticidade de consumo, já que as 

cápsulas de Full Ômega apresentam os 
benefícios que antes eram encontrados 
em dois suplementos separados, 

 o Linseed Oil e Fish Oil. 

•  Potencialização dos ativos combinados 
em uma única cápsula. 
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O Phyto Extreme é um suplemento alimentar 
de óleo de cártamo, óleo de coco e óleo de 
chia, vitamina E e picolinato de cromo. Este 
encapsulado é um aliado para as pessoas 
praticantes de atividades físicas que buscam 
modificar a composição corporal por meio do 
aumento de massa muscular e da redução de 
massa gorda. O uso é indicado para auxiliar 
no metabolismo de proteínas, carboidratos 
e gorduras, além de ser um excelente 
antioxidante, contribuindo para os processos 
de perda de peso. Este suplemento pode ser 
utilizado por qualquer pessoa acima de 19 anos. 

Em uma cápsula de Phyto Extreme, você 
encontra todos os benefícios oferecidos pelos 
suplementos Slim Coconut, Slim Óleo de 
Cartamo e Wellness No Sugar, de maneira 
potencializada e somada ao poder da chia e da 
vitamina E. É muito mais benefícios para a sua 
saúde em uma única suplementação! 
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BENEFÍCIOS: 
•  O cromo auxilia no metabolismo de proteínas, 

carboidratos e gorduras e contribui na 
saciedade.  

•   O óleo de coco é rico em vitaminas lipossolúveis 
(A, D, E e K), que controlam o colesterol, 
aumentam o HDL (gordura boa) e reduzem 
o LDL (gordura ruim). Além disso, age na 
prevenção de problemas cardiovasculares, 
retardo do envelhecimento, fortalecimento do 
sistema imunológico e auxilia nos processos de 
emagrecimento. 

•  A chia auxilia no tratamento da obesidade, 
por garantir efeito de saciedade. Além disso, 
auxilia na prevenção da diabetes, hipertensão 
arterial e doenças cardiovasculares. Por possuir 
óleo vegetal, rico em Ômega 3, a chia, ainda, 
apresenta ação anti-inflamatória e auxilia na 
melhora da saúde da pele e do cabelo. 

DIFERENCIAIS: 
A suplementação com Phyto Extreme substituirá 
a necessidade de consumo dos suplementos 
Slim Coconut, Slim Óleo de Cartamo e Wellness 
No Sugar. 
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O Pro Shape é um suplemento alimentar 
de óleo de cártamo, cafeína e vitamina 
E. Seu uso é indicado para auxiliar no 
aumento da resistência, contribuindo para 
um melhor desempenho de atividades 
físicas. Este suplemento pode ser utilizado 
por qualquer pessoa com exceção de 
gestantes, lactantes e crianças. 

Em uma cápsula de Pro Shape você 
alcançará os benefícios antes oferecidos 
pelos suplementos Fat Blocker e 
Zero Carb, mas agora de maneira 
potencializada! 
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BENEFÍCIOS: 
•  A cafeína e o óleo de cártamo atuam na 

aceleração do metabolismo, e facilitam a 
produção de energia a partir do estímulo 
à quebra de gorduras. 

DIFERENCIAIS: 
•  A suplementação com Pro Shape 

substitui a necessidade de consumo 
dos suplementos Fat Blocker e Zero 
Carb. 

•  Potencialização da sua resistência 
física para um melhor desempenho 
de atividades de grande esforço. 
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Caso deseje associar o uso do Pro Shape a outros 
suplementos nutricionais Akmos com o intuito 
de auxiliar em seu processo de emagrecimento, 
indicamos os seguintes suplementos: 

Slim Fit – suplemento alimentar à base de óleo 
de cártamo, cafeína, óleo de girassol e óleo de 
semente de uva, que possui ação antioxidante 
e auxilia no processo de eliminação de gordura. 
Deve-se consumir 2 cápsulas ao dia. Não deve ser 
consumido em jejum. 

Lipo Extreme – suplemento alimentar à base de 
Psyllium, casca de laranja e chá verde, que auxilia 
no processo de emagrecimento além de possuir 
ação antioxidante. Deve-se consumir 2 cápsulas, 
duas vezes ao dia, preferencialmente às 10 e às 
17 horas. 

MODO DE USO ASSOCIADO 
A OUTROS SUPLEMENTOS: 
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Phyto Extreme – suplemento alimentar à base 
de óleo de cártamo, óleo de coco, óleo de chia, 
vitamina E e picolinato de cromo, que auxilia 
no metabolismo de proteínas, carboidratos e 
gorduras, além de ser um excelente antioxidante, 
contribuindo para os processos de perda de peso. 
Deve-se consumir 1 cápsula, duas horas antes do 
almoço e do jantar, acompanhado de água. 

Slim Termo Goji  – suplemento alimentar à 
base de Goji berry, que atua como antioxidante, 
anti-inflamatório e termogênico, auxiliando na 
aceleração do metabolismo. 
Deve-se consumir 2 cápsulas ao dia. 
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Além de contribuir com a saúde e o bem-estar das 

pessoas, nossos produtos são oportunidades de 

negócio e independência financeira para muita gente. 

E pode ser a sua chance de mudar de vida e ser um 

empreendedor(a) de sucesso. 

SEJA UM EMPREENDEDOR(A) 

Acesse o nosso site  e venha saber mais! 
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