FLOW leva o bem-estar a o conceito saudável dos Superfoods
para a APAS 2019
FLOW é mais do que um alimento. É uma experiência máxima onde o corpo e a mente fluem
em perfeita harmonia.
A ideia de estimular um consumo mais saudável e consciente dos alimentos, e de questionar o
impacto da produção de cada ingrediente no Planeta, fez com que a empresária Adriana Lotaif
lançasse em 2017 a FLOW FOODS, marca de SUPERFOODS que aposta no conceito Feed &
Love Our World (em português Alimentar & Amar o Nosso Planeta). A marca e seus produtos
são integralmente certificados com o selo da Sociedade Vegetariana Brasileira (SVB), sem
conservantes, sem lactose, sem gluten e 100% naturais. Além disso, a linha de pipocas
superfoods, também é certificada com o selo Orgânico Brasil pelo IBD Certificações.
A FLOW chega na APAS 2019 com dois importantes lançamentos: o inovador Snack de Feijão
Moyashi, o primeiro do Brasil e uma linha de Snacks de Sementes de Abóbora, que se unem
aos quatro sabores de Pipocas Superfood: Spirulina & Sal do Himalaia, Pimenta do Reino &
Cúrcuma e as opções doces Uva & Açaí e Cacau & Chia.
Snacks Flow
As Sementes de Abóbora FLOW são snacks muito nutritivos, ricos em proteínas, fibras,
magnésio, cálcio, ferro, zinco e tantos antioxidantes, além dos fitoesteróis que atuam no
controle do Colesterol. Além disso, as sementes nos fornecem gorduras saudáveis e
promovem saciedade. O snack está disponível em três sabores: Sal Marinho, Caramelo & Sal
Marinho e Tomate e Ervas, todos em práticos sachês de 30 gramas.
O inédito snack de Feijão Moyashi é, dentre os feijões, um dos mais nutritivos. O
superalimento é rico em proteínas, fibras, cálcio, ferro, fósforo e vitaminas do complexo B,
além de diversos antioxidantes. Nós germinamos os grãos para que estes nutrientes estejam
mais disponíveis, tornando o snack ainda mais nutritivo e fácil de ser digerido. O Feijão
Moyashi FLOW tem três sabores: Defumado, Lemon Pepper e Sal Marinho, em sachês de 40
gramas, que podem ser levados para qualquer lugar, dentro da bolsa e até no bolso.
Os novos snacks da FLOW, além de saudáveis e magros – com menos de 150kcal, têm mais de
7g de proteína por embalagem – e mais do que ser altamente proteico, ele são 100% feitos
com fontes de proteína vegetal, indo de encontro ao propósito da marca.
Cada sabor foi desenvolvido de forma a potencializar o melhor de cada ingrediente utilizado e
foram feitos com a consultoria da nutricionista Alessandra Luglio (CRN-3 6893), que é um dos
nomes mais fortes quando se trata de superfoods, saudabilidade e veganismo.

Pipocas FLOW
As pipocas FLOW fizeram sua estreia no Brasil em 2017, carregando o conceito de Superfoods,
alimentos que possuem alta densidade nutricional, são ricos em vitaminas, minerais e
compostos bioativos de ação antioxidades.
A pipoca de Spirulina, uma microalga considerada um dos alimentos mais nutritivos do mundo,
em combinação com o sal do Himalaia, forma um produto rico em proteínas e micronutrientes
como vitaminas do complexo B, Ferro, cálcio além de muitos antioxidantes.
A Cúrcuma, raiz reconhecida pelas suas propriedades antioxidante e anti-inflamatória tem sua
absorção pelo organismo potencializada na presença da pimenta do reino preta e do azeite de
oliva extra-virgem, aumentando a biodisponibilidade dos seus ativos.
Já os que preferem sabores mais doces, vão encontrar nas opções de Uva & Açaí um alto valor
nutricional uma vez que entre seus ingredientes estão a inédita farinha de casca de uva e na de
Cacau & Chia, feita com o cacau nibs da Amma Chocolates, um potente antioxidante, que
ainda traz potássio, fósforo e magnésio, enquanto a chia com seu alto valor nutritivo é fonte
riquíssima em fibras e fonte vegetal do ômega 3.
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