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QUEM 
SOMOS?
A Fuxion® é uma empresa multinacional latinoamericana envolvida 
na produção de alimentos nutracêuticos que, graças a sua tecnologia 
patenteada, geram resultados únicos em seu corpo, dando-lhe a 
oportunidade de ter uma saúde plena. Assim, cumprimos uma 
promessa simples, mas transcendente:
Melhorar a sua vida!

Na Fuxion® entendemos que saúde não é apenas “não estar doente”, 
mas desenvolver ao máximo o potencial do seu corpo para alcançar o 
bem-estar interior, que se reflete no seu dia a dia. Um corpo saudável 
promove uma vida melhor.

A verdadeira saúde está em integrar o bem-estar físico,
emocional e financeiro.
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QUAL É A PROPOSTA
DE FUXION?  
Nossa proposta de nutrição é conhecida como Fusão Nutracêutica. 
Uma filosofia de trabalho que recupera conhecimentos ancestrais das 
antigas culturas andinas, amazônicas, mesoamericanas e asiáticas 
no uso de alimentos como terapia, fundindo-os com os avanços mais 
recentes em biotecnologia aplicada à nutrição humana, para aumentar 
a sua saúde e capacidade através de produtos funcionais e saudáveis 
com formulações únicas.

Usamos ingredientes ativos extraídos de alimentos naturais, combinados 
em uma sinergia perfeita que multiplica os benefícios em seu corpo para 
o máximo de conforto.

Além disso, a Fuxion® tem aprimorado todos seus processos para que 
a absorção dos minerais seja até seis vezes maior. Conseguimos esse 
resultado com a introdução de minerais em moléculas orgânicas. 
Essa tecnologia garante que esses elementos cheguem intactos ao 
seu organismo, gerando ainda mais benefícios para a sua saúde.

VIDEO

https://player.vimeo.com/video/338294071
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O QUE SÃO
ALIMENTOS
NUTRACÊUTICOS?
São alimentos funcionais com certos componentes ou ingredientes 
ativos extraídos de fontes naturais, que ajudam a melhorar a saúde 
das pessoas. A Fuxion® isola esses elementos do resto do alimento, 
concentrando-os e combinando-os em fórmulas únicas, saudáveis e 
seguras, oferecendo-os em forma de delicios refrescos, shakes e chás.

O ser humano tem utilizado esses alimentos desde os tempos antigos, 
mas a Fuxion® conseguiu isolá-los em sua forma mais pura, 
combinado-os de maneira brilhante para obter o Efeito X (Efeito 
Multiplicador de Resultados) em seu corpo.

Além disso, esses alimentos vêm de onde podemos encontrar 
os melhores avanços na saúde e bem-estar, a Amazônia, 
porque ela representa a alma de nosso planeta, o bosque 
tropical mais rico em termos de biodiversidade. Por isso não 
importa se você quer controlar o seu peso, melhorar o 
desempenho físico, ter mais energia, aumentar a concentração 
e clareza mental ou apenas melhorar seu bem-estar. Os 
produtos Fuxion são a melhor opção que você pode trazer para 
sua casa e sua vida diária.

“Que seu alimento seja seu remédio, e seu remédio seja o seu 
alimento.” Hipócrates de Cos (400 a.C.)
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Certificação
HACCP

Humanitas Empresa
Peruana de Ano

Éxito Bussiness
Awards

Laboratório
Acreditado
pelo Inacal

Baltic Control

CONQUISTAS E
RECONHECIMENTOS 
Graças a anos de pesquisa científica e milhões de dólares 
em investimentos no desenvolvimento de patentes próprias e 
internacionais, os nossos alimentos funcionais têm formulações 
únicas que conseguem um efeito sinérgico em seu corpo; nosso 
Efeito X.

A Fuxion® possui certificações que dão suporte a nossos processos 
e ao nosso negócio, desenvolvendo seus produtos com os mais 
altos padrões da indústria.
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O QUE É SAÚDE PLENA?
Saúde plena é ter um corpo saudável, livre de doenças, no peso 
correto, jovem e com energia por mais tempo, e para isso é 
necessário complementar sua dieta com alimentos nutracêuticos 
que permitem que cada uma das células do seu corpo receba a 
qualidade e quantidade de nutrientes necessários para estar no 
auge do seu potencial biológico.

ENERGIA E
REVITALIZAÇÃO ANTI-ENVELHECIMENTO

CONTROLE DE PESO E MEDIDAS
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Nosso corpo precisa de uma grande quantidades de 
energia, que dure tempo suficiente para que realize todas 
as suas atividades.

REVITALIZE
A SUA ENERGIA

ÍNDICE
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GUARANÁ + CHÁ VERDE + MACA + 
AMINOÁCIDOS (TAURINA) + AÇAÍ + 

ACEROLA + VITAMINAS (B, C) + MINERAIS 
(ZINCO, CROMO E MAGNÉSIO) 

Energético natural de ação prolongada com a 
presença da teína do chá-verde, maca e taurina, 

reforçado com guaraná e açaí que otimizam 
sua função energizante e antioxidante, além de 
vitaminas B e C provenientes da goiaba, limão, 

manjericão, acerola e minerais.

Sua incrível fórmula te ajudará a:

PARA VIVER CADA DIA 
COM MAIS ENERGIA!

Manter-se alerta e de bom humor.

Melhorar o desempenho físico e o 
desempenho diário em geral.

Ter um efeito prolongado de 
energia que durará o dia todo.

Reduzir a oxidação das células e a 
proliferação de radicais livres.

XTRA VITA+

CAIXA 28 X 5g

R$ 129.90

https://fuxionstorage.blob.core.windows.net/vhdfuxionoffix/newOffix/nutritionalInformation/BR/IN_BR_43436_IN_09052019_224516.jpg
https://player.vimeo.com/video/338055409


Mais e mais pessoas querem perder peso sem saber qual é a 
maneira mais saudável e mais eficiente de fazê-lo. A Fuxion® 
apresenta um sistema de produtos para complementar 
um estilo de vida saudável, reduzir o percentual de gordura 
corporal e tonificar os músculos.

SISTEMA PARA REDUÇÃO
DE PESO E MEDIDAS
O PESO MAIS SAUDÁVEL

ÍNDICE



ÍNDICE
INFORMAÇÃO
NUTRICIONALVIDEO

MIX DE PROTEÍNAS (SORO DO LEITE 
+ ALBUMINA DE OVO + PROTEÍNA DE

SOJA) + MINERAIS (FERRO + SELÊNIO + 
ZINCO + MAGNÉSIO) + ÓLEO DE COCO 
(TRIGLICERÍDEOS DE CADEIA MÉDIA)

Bebida proteica que completa sua 
alimentação diária com sua fórmula com 

baixas calorias e alto valor biológico. 
Graças a combinação de ingredientes 
seu corpo vai obter os nutrientes que 

necessita para ficar saudável.

Além disso te ajudará a:

Retirar a gordura do corpo 
tonificando a massa muscular.

Reduzir a sensação de fome 
graças às proteínas que possui.

Acelerar o metabolismo do 
corpo naturalmente.

CAIXA 14 X 25g

R$ 149.90

NA MEDIDA CERTA!

BIOPRO X SLIM+

https://player.vimeo.com/video/338057293
https://fuxionstorage.blob.core.windows.net/vhdfuxionoffix/newOffix/nutritionalInformation/BR/IN_BR_43433_IN_09052019_223326.jpg


ÍNDICE
INFORMAÇÃO
NUTRICIONALVIDEO

Gerar energia a partir da queima de gordura.

Reduzir o acúmulo de gordura no corpo.

Aumentar sua resistência (por isso é recomendado 
que você consuma antes de um treino).

Sua fórmula melhorada apresenta a 
deliciosa combinação de chá vermelho, 

verde e preto, que potencializam seu 
efeito termogênico com o gengibre para 

ajudá-lo a queimar gordura de forma mais 
eficiente, eliminando-a de forma saudável. 

Também inclui vitaminas B e C extraídas 
do manjericão, acerola, limão e goiaba.

Além disso permitirá: 

TERMO TRÊS+

MIX DE CHÁS (CHÁ VERMELHO + CHÁ 
VERDE + CHÁ PRETO) + GENGIBRE + 

VITAMINAS (COMPLEXO B, C) + LIMÃO

TRANSFORMA A GORDURA
EM ENERGIA!

CAIXA 28 X 5g

R$ 129.90

https://player.vimeo.com/video/338058296
https://fuxionstorage.blob.core.windows.net/vhdfuxionoffix/newOffix/nutritionalInformation/BR/IN_BR_43435_IN_09052019_223858.jpg
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Sua fórmula incrível vai ajudar a 
retardar a absorção de carboidratos 
e gordura, permitindo controlar seu 
peso graças a redução de açúcar.

Além disso, sua combinação de 
ingredientes vai permitir:

MIX DE FIBRAS SOLÚVEIS (YACON + ACÁCIA 
+ CHICÓRIA + PECTINA DE MAÇÃ) +

GENGIBRE + CANELA + CROMO

SLIM CARB+

COLOQUE OS CARBOIDRATOS 
EM FORMA!

Reduzir o acúmulo de gordura corporal.

Reduzir a assimilação de açúcares 
(carboidratos).

Evitar os aumentos repentinos 
de glicose no sangue.

CAIXA 28 X 6g

R$ 129.90

https://player.vimeo.com/video/338056430
https://fuxionstorage.blob.core.windows.net/vhdfuxionoffix/newOffix/nutritionalInformation/BR/IN_BR_43437_IN_09052019_223744.jpg
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Não se trata de não envelhecer, mas reduzir os efeitos do 
envelhecimento sobre o corpo, seus órgãos e até a sua pele. 
É por isso que a Fuxion® propõe uma boa nutrição como o 
caminho mais saudável e natural.

LINHA
ANTI-ENVELHECIMENTO
JOVEM E COM ENERGIA POR MAIS TEMPO!

ÍNDICE
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O SEGREDO DA VERDADEIRA 
BELEZA VEM DE DENTRO!

Fornecer nutrição celular ideal para a pele, 
protegendo e reparando a pele danificada.

Promover o cuidado e a regeneração do colágeno e elastina 
da derme, dando maior elasticidade e textura para a pele.

Dar firmeza e hidratação pele, retardando o 
aparecimento de sinais de envelhecimento.

+COOL AGE

CAIXA 28 X 5g

R$ 139.90

COLÁGENO HIDROLISADO + VITAMINA B8 
(BIOTINA) + VITAMINA C + ANTIOXIDANTES 

+ CONCENTRADO DE FRUTAS TROPICAIS
(MANGA, ABACAXI, GOIABA E AÇAÍ) +

MINERAIS (SELÊNIO + ZINCO)

Bebida à base de colágeno e nutrientes para a pele 
que agem de dentro pra fora, fornecendo elasticidade 

e combatendo a ação do tempo. Esta deliciosa 
bebida tem uma combinação enriquecida com 

frutas tropicais de efeito antioxidante, reforçada com  
vitamina C (proveniente da acerola), e minerais que 
nutrem seletivamente as camadas internas da pele.

Sua fórmula te ajuda a:

https://player.vimeo.com/video/338054348
https://fuxionstorage.blob.core.windows.net/vhdfuxionoffix/newOffix/nutritionalInformation/BR/IN_BR_43434_ES_09052019_224218.jpg


Os produtos Clean Label (rótulo limpo), contêm
ingredientes livres de produtos químicos e fácil de entender.

Na Fuxion, nossos produtos Clean Label são:

De origem natural
Com mais ingredientes da Amazônia.
Com vitaminas de extratos naturais.

Com minerais em molécula orgânica.
Com cores e sabores extraídos de frutas e legumes.

O último passo na elaboração das nossas bebidas. 
Este processo, envolve cada partícula dos 

produtos em uma micro película de ácidos graxos 
e óleos essenciais que permitem:

Uma maior biodisponibilidade e melhor
absorção de cada ingrediente ativo.

BA
IX

O TEOR DE SÓDIO

SEM GLÚTEN SEM OGM
SEM LACTOSE

SEM
AÇÚCAR
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