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Que tal perder de 5 a 10 kg ainda este mês?, 

sem passar fome e comendo muito bem!!!

Vem para o Santé Club e mude de vida sem sofrimento

 



"Uma alimentação saudável e equilibrada é essencial para uma boa qualidade de 
vida, na prevenção e combate à doenças, além de manter o peso corporal 
adequado.
Nos preocupamos com uma alimentação saudável e equilibrada para garantir que 
seu organismo receba todos os nutrientes necessários à uma excelente qualidade de 
vida."

Angela Vieira - Funcionária pública

"Conheci a Santé Comida Saudável em 2016, quando conheci o mundo de 
opções low carb do Chef Beto Pinto, todas as refeições são preparadas 
com ingredientes de primeira e com extrema preocupação em manter o 
sabor, eu aprovo e recomendo."

Antônio Rodrigues - Empresário

"Conheci a Proposta do Santé em 2020, e sempre que estou
em Manaus, estão sempre presentes em minha mesa,
sempre perfeito."

O QUE DIZEM OS NOSSOS CLIENTES 
Cardápio diversificado, você sempre tem refeições diferentes

NOSSA PROPOSTA PARA VOCÊ

            Refeições Frescas, entregues diáriamente, balanceadas,
sem glúten, sem lactose, sem gordura trans, sem aditivos
artificiais e de reduzido teor de sódio, tudo com muito sabor.

Dra.

Marília Câmara
Nutricionista Clínica Funcional
CRN - 919290

Chef

Beto Pinto
Graduado em Graduado em Plant 
Based Diets: Nutrition & Wellness

"Na correria do dia a dia, deixamos de lado necessidades básicas 
como rotina e alimentação. Para suprir essas necessidades 
criamos o clube de assinatura Santé Club, alinhando nossa 
experiência em alimentação saudável, saborosa com as suas 
necessidades."



-Acompanhamento nutricional personalizado para pacotes a
partir de 15 dias.
- Aceitamos os principais cartões de crédito e débito e vouchers
alimentação.
-Fazemos parcerias com clínicas e empresas.
-Em upgades de planos de assinatura os valores pagos serão
descontados do novo plano contratado.


