
 

 

Sou mãe de dois filhos, empresária e esposa, formada em arquitetura, e realizei 

meu sonho em montar um negócio onde ajudo as pessoas a melhorarem de 

vida e cuidar da saúde. Afinal de contas saúde e bem estar são fundamentais 

para construção de uma vida! 
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A loja da Divino Granel conta com um espaço amplo e confortável, projetado 

para os clientes e consumidores terem mais conforto e facilidade na hora de 

efetuar as compras! Venha conhecer nossa loja! 
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Nossos funcionários são totalmente capacitados e instruídos para melhor 

atender nossos clientes, além de serem solícitos, responsáveis e cuidadosos, 

são bastantes carinhosos e atenciosos! Venha nos visitar! 
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Nossa equipe é muito unida e extraordinariamente harmoniosa, possuem 
amizade além do serviço, fazendo assim um ótimo ambiente de trabalho. A 
Danielle e a vaniely vestem a camisa da empresa e são extremamente 
atenciosas e dedicadas! Tornando nossa loja um sinônimo de qualidade e 
sucesso! 
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Só aqui vocês encontram uma gama diversa de oleaginosas, que são vegetais 
que possuem óleos e gorduras que podem ser extraídos através de processos 
adequados. Entre essa variedade de oleaginosas se destacam: amêndoa 
laminada e torrada, amendoim japonês e crocante, pistache sem casca cru e 
torrado e salgo com casca, macadâmia torrada e sem sal, castanha de caju 
com e sem sal, avela sem casca, castanha do Pará, nozes quartz e mariposa, 
bananinha de cacau, drageado de uvas passas e muito mais! Venha conferir! 
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A Castanha do Pará é a maior fonte de selênio conhecida. Esse é um 
importante mineral que atua na inativação dos radicais livres, ativa os 
hormônios da tireoide, contribui para a desintoxicação do organismo e 
fortalece o sistema imunológico. Já a Castanha de Caju é uma excelente fonte 
de proteínas, gorduras boas, fibras alimentares, vitaminas do complexo B, 
vitamina C, cálcio, zinco, manganês, magnésio, ferro, fósforo e potássio. Além 
de riquíssima nutricionalmente, é muito saborosa, tornando-a a oleaginosa 
mais procurada. Mas não se esqueçam ambas são nutritivas e deliciosas! 
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Cacau em Pó Natural é o tipo que não passou por nenhuma manipulação, logo, 
ele é um ingrediente ácido. Por esse motivo, ele tem um sabor bem amargo e 
também necessita de uma base para reagir, ou seja, de um elemento alcalino. 
Já Cacau em Pó Alcalino possui cor mais escura, e o sabor (amargo) mais 
suave. Isso porque, diferente do cacau natural, o alcalino passa por um 
processo químico que retira sua acidez. Portanto, para haver uma reação 
química, é necessário acrescentar à receita um ingrediente ácido, ou seja, o 
processo é o inverso do exigido com o cacau natural. Sendo assim, para obter 
uma reação química com o cacau alcalino, é preciso utilizar um elemento 
ácido, no caso, fermento em pó. Iremos citar agora o benefício do Cacau que 
são inúmeros, entre eles podemos citar as propriedades antioxidantes e 
antidepressivas contribui no controle da pressão arterial e do colesterol, além 
de ser fonte de vitaminas e minerais! 
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A farinha de coco branca pode ser utilizada para melhorar o funcionamento do 
intestino, diminuir os níveis de colesterol e até para acelerar o metabolismo, 
aumentando a queima de gordura estocada no corpo. Já a farinha de coco 
torrada é feita exatamente com a parte mais nutritiva da fruta, a farinha 
preserva todos os benefícios do coco, uma das frutas mais consumidas em 
todo o mundo. 
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Nossa batata chips é extremamente saborosa e deliciosa, sem mencionar o 
fato de conter menor teor de sódio, gorduras, ser bem sequinha, crocante e 
muito gostosa! Venha saborear essa iguaria! 
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A cúrcuma é uma planta bastante conhecida mundialmente em virtude de suas 
propriedades medicinais e de seu uso culinário, é da mesma família do 
gengibre. É originária da Índia e do sudeste da Ásia. Vamos citar seus 
benefícios agora, a cúrcuma previne o câncer, é um ótimo anti-inflamatório, 
reduz o colesterol, diminui a oxidação do LDL, inibe a agregação de plaquetas, 
diminui o tamanho da trombose no infarto do miocárdio, para quem sofre de 
diabetes tipo II, ela diminui os níveis de hemoglobina glicosilada e diminui a 
microalbuminúria, entre outros benefícios. 
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A Proteína soro do leite 80% ou Whey Protein é uma proteína de soro de leite 
funcional, instantânea, com 80% de concentração, projetada especificamente 
para aplicações de misturas secas e rapidamente aumentar a capacidade de 
dispersão e hidratação na solução. É derivada de soro de leite fresco, 
processado por um especial de fluxo cruzado de tratamento de aglomeração 
de filtração e de superfície. Possuí uma rápida solubilização em água fria, 
níveis mínimos de carboidratos, baixo índice glicêmico, excelente fonte de 
proteínas e cadeia de aminoácidos completa. 
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O colágeno hidrolisado é um suplemento alimentar, feito principalmente a 

partir de ossos e de cartilagem bovina, que pode ser utilizado para promover a 

produção de colágeno pelo corpo, ajudando a melhorar o aspeto da pele e a 

fortalecer articulações, unhas e cabelo. Entre seus principais benefícios são: 

Melhora da firmeza e elasticidade da pele; fortalecimento das articulações, 

unhas e cabelos; prevenção e tratamento da osteoporose; prevenção do 

envelhecimento; cuidar dos tendões e ligamentos; melhora o controle da 

pressão arterial; preveni o aparecimento de úlceras gástricas. 
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A Divino Granel adora fechar parcerias com profissionais que buscam ajudar 

seus pacientes e amigos, sempre visando a saúde e o bem estar das pessoas 

indo em busca de produto naturais de qualidade. 
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A principal diferença entre esses dois sais é aparência, o sal do himalaia rosa tem tons de rosa e 

tons sutis de laranja. Em casos muito raros, este sal também vem na cor branca. Como 

mencionado acima, o sal do Himalaia é extraído das minas de sal do Himalaia; o sal negro não 

ocorre naturalmente. É obtido após o aquecimento e mistura de carvão vegetal, ervas e 

especiarias para o sal do Himalaia. O sal negro nem sempre é preto. É mais de cor marrom-

avermelhada ou roxa. Vamos abordar agora a composição de cada um, o sal do himalaia rosa é o 

sal mais puro deste planeta. Ele contém até 84 minerais; o sal negro como é obtido após o 

processamento do sal do Himalaia. É bem possível que durante o processo de aquecimento 

prolongado, muitos dos minerais presentes no sal do Himalaia sejam perdidos. 

Benefícios do sal do himalaia rosa: O sal rosa é excelente para a saúde quando tomado por via 

oral. Ele contém muitos minerais que fazem o corpo funcionar suavemente; O sal do Himalaia é 

usado em terapias para curar doenças respiratórias; O sal também é benéfico quando usado 

para tratamentos de pele como banho embebe e scrubs. 

Benefícios do sal negro: Sal preto é menos processado e menos iodado, o que o torna um 

excelente substituto para o sal de mesa; As propriedades alcalinas ajudam na redução da acidez 

e os minerais presentes ajudam a diminuir o dano causado pelo refluxo ácido. É um laxante muito 

bom que ajuda na regulação dos movimentos intestinais; Sal preto ajuda na cura de calcanhares 

rachados e pele quebrada por causa de suas propriedades anti-inflamatórias. É um ingrediente 

muito bom para esfregar por causa de suas propriedades de limpeza e granulação grossa. 
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Ela é uma das frutas mais doces e é originada da tamareira, e há muitas 

variedades desse fruto. Embora as tâmaras possam ser consumidas frescas, o 

fruto também pode ser encontrado na versão “seca”, como as passas e 

ameixas, porém, quando escolhido o fruto seco, perde-se a contribuição de 

muitos benefícios. Além disso, há diversas receitas de doces com essa fruta, 

entre eles se destacam o docinho de tâmara, barrinha fit de chocolate amargo 

e tâmara, bolo, geleia, brigadeiro fake e pão. 

#produtosnaturais #saude #cha #vidasaudavel #lojanatural 

#lojadeprodutosnaturaisvix 

 



 

Os benefícios da proteína isolada se soja são inúmeros, vamos focar nos 

principais e essenciais; é uma fonte de proteína de alto valor biológico; auxilia 

do ganho de massa muscular; previne o catabolismo; tem potencial 

antioxidante; previne a osteoporose e o câncer; diminui os níveis de Colesterol; 

auxilia na perda de peso. 

Dicas de uso: Combine a soja com o whey a proteína de soja melhora o 

desempenho esportivo e ainda auxilia na recuperação pós treino, reduzindo as 

inflamações e dores musculares. Isso torna a PIS uma ótima alternativa para 

complementar seu shake proteico. Enquanto o whey possui digestão mais 

rápida, a proteínas isolada da soja é absorvida de maneira mais gradual. Em 

conjunto, essas duas proteínas podem oferecer uma liberação contínua de 

aminoácidos necessários para a recuperação muscular. 
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A Divino Granel se preocupa com os pequenos e por isso possuímos produtos 

exclusivos para nossas crianças, além de um espaço kids para eles. Todo 

cuidado com os pequenos é pouco, precisamos redobrar o zelo e ficar sempre 

atentos! 
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O Divino Gin é uma mistura de especiarias com o Gin, deixando a bebida mais 

harmoniosa, aromatizada e saborosa! Venha experimentar essa delícia! 
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O bicarbonato de sódio é uma substância alcalina (de pH alto) que 

normalmente é indicada para neutralizar substâncias ácidas. Entre os 

benefícios do bicarbonato de sódio se encontram, redução da acidez bucal, 

combate à acidez estomacal, melhora da saúde bucal, e ajuda indiretamente 

nas pedras nos rins. 
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Se tivesse que escolher entre o chips de batata e o chips de aipim, qual deles 

vocês escolheriam? E vocês iriam escolher devido ao sabor ou valor 

nutricional? Comentem aqui! 
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Nossa equipe de funcionárias é extremamente preparada e instruída para 

melhor ajudá-los em relação as compras, estamos prontos para dar dicas e a 

devida atenção que vocês merecem! 
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A cozinha da Divino Granel adora receber eventos e está sempre pronta para 

fazer aquela receita tradicional ou inovadora! 
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A Divino Granel informa com muita felicidade que em breve contará com uma 

loja virtual para facilitar as compras dos produtos e você que é nosso cliente 

receberá o seu pedido ou encomenda no conforto da sua casa! 
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Temos como foco e objetivo se tornar uma empresa referência no segmento e 

ser reconhecida onde possua produtos selecionados, de qualidade e 

confiança. 
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A Divino Granel só vende produtos selecionados e de alta categoria, nossas 

especiarias são ótimas e bastante saudáveis, nossa meta é levar os melhores 

produtos para você e sua família! 
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Nós prezamos pela qualidade e não pela quantidade, sempre buscamos 

produtos e especiarias de ponta, também adoramos e temos o maior prazer do 

mundo em atendê-los! 
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Nossas funcionárias vão além de um atendimento de qualidade, elas realmente 

se preocupam com os consumidores e clientes dando dicas de produtos e 

especiarias com o maior carinho e atenção total! 
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Que nós vendemos produtos selecionados e de alta qualidade vocês já sabem, 

o que vocês ainda não sabem é que nós fazemos uma entrega de produtos ágil 

e veloz! 

#produtosnaturais #saude #cha #vidasaudavel #lojanatural 

#lojadeprodutosnaturaisvix 



 

A Divino Granel nasceu para ajudar pessoas em melhorar a qualidade de vida, 

de maneira saudável. Ajudando todas as pessoas a terem acesso aos melhores 

produtos! 
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A loja da Divino Granel conta com um espaço amplo e confortável, projetado 

para os clientes e consumidores terem mais conforto e facilidade na hora de 

efetuar as compras! Venha conhecer nossa loja! 
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