
O consumo diário de suco de maçã tem 

alto impacto positivo na proteção dos 

pulmões e na melhora da respiração.

O potássio e o cálcio, abundantes nas 

maçãs, ajudam na preservação e no 

fortalecimento dos ossos.

Contribui para o rejuvenescimento do 

sistema neurológico, graças a quercetina.

Remove as toxinas do corpo e promove 

o perfeito funcionamento dos intestinos 

e dos rins, graças a pectina.

O consumo diário de suco de uva integral, 

contribui com as necessidades diárias de 

cálcio, ferro, potássio e muito mais.

A uva é rica em flavonóides, compostos 

naturais que ajudam na prevenção de 

doenças como o câncer e o Alzheimer.

Ajuda a regular os batimentos cardíacos

e a prevenir doenças cardiovasculares.

Estimula o funcionamento dos rins, a 

digestão, a ação intestinal, limpa o fígado 

e elimina o ácido úrico do organismo.

O consumo diário de suco de tangerina 

integral, contribui com as necessidades 

diárias de vitaminas C, A e complexo B.

O complexo B contribui para a melhora do 

metabolismo, da absorção de nutrientes, 

da saúde gastrointestinal, e muito mais.

A vitamina C é essencial para o bom 

funcionamento do sistema imunológico.

A vitamina A é indispensável para a 

boa saúde dos olhos e da pele, e aumenta 

a resistência a infecções.
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O hibisco ajuda a acalmar o sistema 

nervoso e reduzir a ansiedade, além de 

ter propriedades diuréticas.

A canela contribui para a prevenção do 

diabetes, controlando os níveis de açúcar 

no sangue, e a redução do colesterol.

O gengibre atua como antioxidante e 

auxilia na perda e controle do peso.

Os benefícios da maçã aliados aos 

do hibisco, canela e gengibre, possuem 

atributos essenciais ao corpo.

O consumo de suco de uva com hortelã, 

contribui ainda com as necessidades 

diárias de vitaminas A, B, C e D.

A hortelã fortalece o sistema imunológico 

e está aliada à redução de colesterol e ao 

combate de doenças cardiovasculares.

Ajuda a acalmar o sistema nervoso e 

a prevenir doenças neurodegenerativas.

Os benefícios da uva aliados aos da 

hortelã, possuem elementos essenciais 

para a proteção do organismo.

O suco de tangerina com capim-cidreira é 

rico em nutrientes, como potássio, cálcio, 

fósforo, manganês, cobre, zinco e ferro.

Os benefícios da tangerina aliados aos do 

capim-cidreira, possuem características 

essenciais para a boa saúde diária.

A planta ainda apresenta propriedades 

antibacterianas e antifúngicas.

O Capim-Cidreira possui propriedades 

analgésicas, que ajudam a aliviar dores 

de cabeça e musculares.



www.villapiva.com.br

Nosso SUCO é
100% NATURAL

SEM CONSERVANTES

SEM ADIÇÃO DE ÁGUA

SEM FERMENTAÇÃO

SEM LACTOSE

SEM GLÚTEN

SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR

Os sucos Villa Piva são 100% integrais e feitos

somente com – aproximadamente – 2kg de

frutas frescas por litro, sem adição de ingredientes 

artificiais como conservantes e açúcares. 

Seu processo de produção é realizado na região 

do Vale dos Vinhedos, sul do Brasil. Os

sucos são pasteurizados, impedindo a fermentação,

e apresentam validade de até três anos.

Além do frescor e sabor das frutas desse terroir

internacionalmente reconhecido, nossos sucos

trazem diversos benefícios à saúde, proporcionando

alto poder antioxidante ao organismo.
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