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DESCRIÇÃO DO PRODUTO 
O dōTERRA Smart & Sassy TrimShake é um alimento com nutrientes balanceados, apropriado para substituir até duas 
refeições diárias e auxiliar em dietas de emagrecimento. É enriquecido com lipídeos, carboidratos e proteínas, além da 
fonte de 19 vitaminas e minerais na quantidade ideal e de alta qualidade para substituir, de maneira apropriada e pouco 
calórica uma refeição (oferece apenas 204 Kcal em 300 ml de leite semidesnatado) quando comparada a uma refeição 
convencional. Contém fibras capazes de adiar a sensação de saciedade e assim, diminuir o apetite. 

CONCEITO
Uma composição corporal mais ideal pode estar frequentemente correlacionada a um estilo de vida saudável, que inclui 
comer corretamente e permanecer fisicamente ativo(a). Comer corretamente significa ingerir alimentos de qualidade e em 
quantidades adequadas, e que incluam uma proporção saudável de carboidratos, proteínas, gorduras, vitaminas e 
minerais. Uma dieta saudável de frutas e vegetais frescos, grãos integrais e proteínas saudáveis fornece ao corpo os 
recursos necessários para a produção de energia, crescimento, funções imunológicas e outras funções metabólicas.

A ingestão de alimentos em excesso pode não ser saudável. As células adiposas funcionam como unidades de 
armazenamento de energia do corpo. O excesso de calorias não convertidas em energia ou usadas como blocos de construção 
para crescimento e reparo pode ser convertido em lipídios e armazenado nas células adiposas. Quando o corpo utiliza 
outras reservas de energia mais prontamente disponíveis, as células adiposas liberam lipídios armazenados como 
combustível para o metabolismo energético. Manter uma composição corporal magra requer armazenar menos calorias em 
excesso nas células adiposas e aumentar a liberação das mesmas para serem usadas na produção de energia. Em outras 
palavras, para nos mantermos em forma e em bom estado, precisamos comer menos e nos exercitar mais. Também 
precisamos comer de maneira mais inteligente.

BENEFÍCIOS PRIMÁRIOS
• Possui em sua composição colágeno hidrolisado: é uma proteína estrutural que fornece sustentação para diversos 

tecidos, tais como a pele, músculos, tendão, ossos e articulações, cabelos e unhas. 

• Contém proteína concentrada do soro do leite, que é uma ótima alternativa para quem procura definição muscular ao 
mesmo tempo em que reduz as taxas de gordura corporal. 

• O TrimShake também contém aminoácidos essenciais: L- leucina e 
L-triptofano.

• Pode ser utilizado também para auxiliar no ganho de peso e de 
massa muscular, sendo adicionado as refeições realizadas no dia. 

• Para potencializar o produto, você pode utilizar 3 gotas de 
dōTERRA Smart & Sassy Aromas Naturais. Crie, recria e saia do 
comum. Outros Aromas Naturais que podem ser adicionados, 
conforme o horário: Grapefruit, Lime, Lemongrass, Lavender, Clary 
Sage, Ginger, Lemon entre outros.

SUGESTÃO DE USO
Diluir em mixer, coqueteleira ou liquidificador 26 g (1 dosador) em 
300 ml de leite semidesnatado.

PARA PERDA DE PESO: Substitua diariamente duas das três 
refeições principais.

PARA MANTER O PESO: Substitua diariamente apenas uma refeição 
principal. 

PARA AUMENTO DE PESO: Acrescente até dois shakes ao cardápio 
diário.

 

dōTERRA Smart & Sassy® TrimShake
Baunilha e Chocolate 
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DŌTERRA SMART & SASSY®   
TRIMSHAKE BAUNILHA
CERCA DE 21 PORÇÕES POR 
EMBALAGEM.

COD. 60216398

DŌTERRA SMART & SASSY®  
TRIMSHAKE CHOCOLATE
CERCA DE 21 PORÇÕES POR 
EMBALAGEM.

COD. 60216397


