
UMA NOVA 
FORMA 
DE VIVER 
SAUDÁVEL!



A BARRA QUE 
SALVA VIDAS! 

Perfeitas para matar 
a fome ou a vontade de
comer um doce a qualquer 
momento do dia!

Display 12x30g Cartucho 2x30g

Disponíveis 
nas versões: 

BARRA DE NUTS ENJOY ORIGINAL 
SKU de barras mais vendido e 
distribuído no Brasil.
(Nilsen, 2019) 

Feita com 
castanhas 
INTEIRAS.

5 sabores 
MAIOR 
VARIEDADE

Sem

GLÚTEN.

Kcal No máximo 142 
Kcal por porção. 

Sem

LACTOSE.

BARRA
REGULAR



A BARRA DE NUTS ENJOY REGULAR 
é a primeira e mais vendida barra a 

base de castanhas do Brasil. 

CRANBERRY
A combinação perfeita das nuts e 

cranberry. Deliciosa, saudável e super 
antioxidante! 

ORIGINAL
Clássica e deliciosa. Doce na medida 
certa, dá para sentir o sabor das nuts 

como deve ser!

COCO + AMÊNDOAS 
O irresistível sabor do coco com um 

toque de amêndoas. Mais saciedade, 
saúde e sabor!  

SEMENTES 
A combinação inusitada do sabor e 

benefícios das nuts e sementes. Rica, 
nutritiva e muito saborosa! 

NOZES + CANELA 
O sabor diferenciado da noz com 
um toque de canela. Deliciosa e 

super termogênica! 

BARRA
REGULAR



BARRA
ZERO

PARA QUEM CORTOU
O AÇÚCAR DA DIETA! 

E também para quem quer 
reduzir as calorias ou não pode 
ingerir açúcar na alimentação.

Display 12x25g Cartucho 2x25g

Disponível 
nas versões: 

Sem

GLÚTEN.

3 SABORES 

Disponíveis

Kcal

Mais

SACIEDADE.

SAUDÁVEIS e 
NUTRITIVAS.

Sem 
LACTOSE.

Mesmo sabor e textura da Barra 
Regular na versão ZERO ADIÇÃO DE 
AÇÚCARES.

Dicas de consumo: lanches 
intermediários, sobremesas e etc, 



BARRA
ZERO

A BARRA DE NUTS ENJOY ZERO 
tem o mesmo sabor e qualidade da regular, com uma 

coisa a mais, quer dizer a menos: ZERO AÇÚCAR!

AMEIXA + COCO
A combinação tradicional e deliciosa

da ameixa com o coco. 
Rica em fibras e muito sabor! 

AVELÃ + NIBS DE CACAU
Sabor característico e 

super antioxidante do nibs de cacau. 
Deliciosa e funcional! 

BANANA + DAMASCO 
O toque adocicado da 

banana com o cítrico do damasco. 
Deliciosa e diferenciada! 



BARRA DE
PROTEINA

PARA QUEM BUSCA 
MAIS NUTRIÇÃO E 
SABOR! 

Forma prática e saudável de 
consumir castanhas, frutas e 
proteínas. 

Display 12x35g Cartucho 2x35g

Disponível 
nas versões: 

A demanda por produtos com aporte 
de proteínas de fonte vegetal, está em 
constante crescente no mercado.
Dados Mintel – Trends 2021

proteína de 
SOJA não 
transgênica. 

3 SABORES 

Disponíveis

Mais

SACIEDADE.

SAUDÁVEIS
e altamente 
NUTRITIVAS.

Adoçado com 
açúcar de 
COCO e MEL.

Sem
GLÚTEN.

Feito com 
castanhas

INTEIRAS.

Sem
LACTOSE.



A BARRA DE NUTS ENJOY PROTEÍNA
é a primeira e única barra a base de 

castanhas com proteína vegetal do Brasil.

BARRA DE
PROTEINA

BANANA + CANELA

A combinação tradicional dos 

sabores da banana e da canela, 

com um toque especial das nuts.

CRANBERRY + AMARANTO

Super antioxidante e nutritiva!

Perfeita para aquele lanchinho

prático e delicioso. 

COCO + AMÊNDOAS 

Funcional, deliciosa, rica em fibras e 

gorduras boas dos seus ingredientes. 

Perfeita para proporcionar + saciedade. 


