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1. O que é ST-5™ com MigraStem™? 

 O ST-5™ com MigraStem™ é um delicioso e conveniente 

impulso de nutrientes para sua bebida favorita que fornece 

uma nutrição cientificamente avançada para apoiar um estilo 

de vida ativo e desportivo e toda a energia e os nutrientes que 

precisa ao longo do dia. O ST-5™ com Migrastem™ contém 

5 misturas exclusivas, incluindo o MigraStem™ com patente 

requerida. São mais de 40 ingredientes fornecedores de 

combustível para células, dos quais 15 gramas de proteínas 

à base de plantas, 10 gramas de fibras, 20 vitaminas e 

minerais, antioxidantes, pré-bióticos, colostro e extratos 

naturais de plantas e enzimas digestivas. O ST-5™ com 

MigraStem™ fornece tudo o que precisa para manter seu 

corpo em forma.  

 Combinado com o SE2® e o StemFlo®, o ST-5™ com Migrastem™ suporta a 

migração para responder às necessidades de energia e proteínas do corpo. Este 

trio orquestra uma nutrição ideal. Além disso, o novo formato do ST-5™ com 

MigraStem™, com 15 saquinhos individuais permite-lhe levá-lo a qualquer lugar. 

  

2. O que é o MigraStem™? 

 O Migrastem™ é uma mistura exclusiva de ingredientes naturais como o colostro, 

extratos vegetais e cogumelo medicinal.

3. Qual é a novidade no novo ST-5™ com MigraStem™? 

 O novo ST-5™ com MigraStem™ contém 45% menos açúcar. Ele é composto por 

uma mistura de 3 proteínas de origem vegetal com uma alta biodisponibilidade. 

Além disso, uma mistura de ingredientes, bem conhecidos por regular seu 

trânsito intestinal, foram adicionados à nova formula: um alto teor de fibra (10g/

dose) com uma atividade pré-biótica, associados com o dobro de enzimas 

digestivas. A digestão e absorção de nutrientes são facilitados e as fibras pré-

bióticas alimentam suas «boas bactérias». O ST-5™ com MigraStem™ é o seu 

segredo para um estilo de vida ativo!

Perguntas Frequentes
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4. Quais são as 5 misturas exclusivas do ST-5™ com MigraStem™? 

 O ST-5™ é caracterizado por 5 vantagens. 

1. Rico em proteínas 

2. Rico em fibras 

3. Rico em 20 vitaminas e minerais

4. Com Isomaltulose, um açúcar de absorção lenta e contínua e liberado 

no sangue

5. São 15 saquinhos individuais, para levar o seu ST-5™ em qualquer lugar.

5. Posso usar o ST-5™ com MigraStem™ com o SE2® e o StemFlo®?

 Sim. Os 3 produtos da Stemtech combinados trabalham em conjunto para 

apoiar a renovação diária através de: Libertação - Circulação - Migração. O 

SE2® e o ST-5™ com MigraStem™ podem ser consumidos a qualquer hora, bem 

como conjuntamente. Para tirar o melhor proveito do StemFlo®, é recomendado 

consumi-lo, com o estômago vazio.

6. Como faço para usar o ST-5™ com MigraStem™?

 Misture-o com qualquer líquido de sua escolha. Misture com gelo ou fruta 

congelada. Visite o site www.stemtech.com, veja os produtos, clique no ST-5™ 

com MigraStem™ e verá um link para as receitas no topo da página do ST-5™ 

com MigraStem™.

7. Tenho que tomar sempre a dose recomendada de ST-5™ com MigraStem™? 

 O ST-5™ com MigraStem™ é apresentado sob a forma de saquinho individual 

correspondente a uma dose. No entanto, se é um novo consumidor do ST-5™ 

com MigraStem™, talvez queira começar com menos de uma dose para deixar 

que o seu corpo se acostume ao aumento do nível de nutrientes, incluindo fibras, 

e aos poucos terminar com uma dose cheia. Pode tomar a dose que funciona 

melhor para seu corpo, suas necessidades e seu nível de atividade. 

8. É possível tomar mais de uma dose do ST-5™ com MigraStem™? 

 Cada dose do ST-5™ com MigraStem™ contém 20 vitaminas e minerais, com  

16 nutrientes essenciais fornecendo 100% dos valores diários. É aconselhável falar 

com seu médico se quiser tomar mais de duas doses do ST-5™ com Migrastem™.

9. Estou a tomar multivitaminas. A dose de vitaminas e minerais (como vitamina 

A) será demasiadamente elevada assim como se eu tomar o ST-5™ com 

MigraStem™? 

 Como o ST-5™ com MigraStem™ oferece 21 vitaminas e minerais --- com 16 

nutrientes essenciais, fornecendo pelo menos 65% dos valores diários --- 
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não é necessário tomar outras multivitaminas em conjunto com o ST-5™ com 

MigraStem™. Consulte o seu medico ou um profissional de saúde qualificado 

para determinar sua dieta quotidiana e os complementos que suportam as suas 

circunstâncias de saúde próprias e seu estilo de vida. 

10. Preciso tomar multivitamina ou um outro complemento enquanto tomo o 

ST5™ com MigraStem™? 

 Cada dose do ST-5™ com MigraStem™ contém 21 vitaminas e minerais--- com  

16 nutrientes essenciais que fornecem pelo menos 65% dos valores diários ---  

15g de proteínas, 10g de fibras, antioxidante, pré-bióticos, plantas naturais 

incluindo bagas de goji, a Aphanizomenon flos-aquae, fucoidano e maca. 

Consulte o seu medico ou um profissional de saúde qualificado para determinar 

sua dieta quotidiana e os complementos que suportam as suas circunstâncias 

de saúde próprias e seu estilo de vida. 

11. Posso tomar o ST-5™ com MigraStem™ numa bebida quente?

 Pode preparar uma bebida quente. O ponto é não misturar o seu ST-5™ com 

MigraStem™ em líquido a ferver. O líquido a ferver destruirá alguns dos nutrientes. 

Aqueça simplesmente a sua bebida e misture o ST-5™ com MigraStem™. Se o 

fluido ferver, deixe-o arrefecer antes de misturar o produto.

12. O ST-5™ com MigraStem™ ajuda a perder peso? 

 Em combinação com uma alimentação saudável e a prática regular de exercício 

físico, o ST-5™ com MigraStem™ pode apoiar os seus objetivos de gestão de peso. 

Com 10g de fibras e 15g de proteínas, o ST-5™ com MigraStem™ é naturalmente 

satisfatório.

13. O ST-5™ com MigraStem™ é um substituto de refeição?

 Ele não é um substituto de refeição. Se alguém quiser consumir o produto com 

um programa de perda de peso, então use o produto de maneira responsável. 

Não é recomendado consumir menos de 1200 calorias por dia, a menos que 

seja supervisionado por um profissional de saúde qualificado. É aconselhável 

consultar um profissional de saúde qualificado antes de fazer qualquer regime.

14. O ST-5™ com MigraStem™ está disponível em diferentes sabores? 

 O ST-5™ com MigraStem™ é uma bebida nutricional delicadamente perfumada 

com aroma de baunilha. Isto permite ao cliente beber o produto assim ou adicionar 

qualquer sabor a bebida, para uma melhor adaptação ao seu gosto. Visite o site 

www.stemtech.com, veja os produtos, clique no ST-5™ com MigraStem™ e verá 

um link para as receitas no topo da página do ST-5™ com MigraStem™.
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15. Como deve ser preparado o ST-5™ com MigraStem™? 

 Misture com qualquer líquido, adicione qualquer fruta, especiarias ou sabor, se 

desejado. Agite ou misture. Aprecie. Visite o site www.stemtech.com, veja os 

produtos, clique no ST-5™ com MigraStem™ e verá um link para as receitas no 

topo da página do ST-5™ com MigraStem™.

16. Quanto tempo vai durar uma caixa do ST-5™ com MigraStem™? 

 Isso depende do volume de produto usado. Algumas pessoas gostam do produto 

misturado até obter uma consistência fina e outros preferem uma consistência 

mais grossa, exigindo assim mais ST-5™ com MigraStem™. Geralmente, se o 

produto for consumido como sugerido, uma caixa durará duas semanas.  

17. O ST-5 ™ com MigraStem ™ contém soja? 

 O ST-5 ™ com MigraStem ™ não contém soja. 

18. O que é o colostro? 

 O ST-5™ contém colostro fracionado que é um componente do leite. Como 

consequência, o ST-5™ não é um produto vegan. Além disso, o colostro não 

é adequado para desporto profissional. No entanto, devido à presença de um 

açúcar de liberação lenta, ao elevado teor em proteínas e fibras e à presença de 

20 vitaminas e minerais, os atletas não profissionais podem facilmente adicionar 

o ST-5™ à sua dieta nutricional (antes, durante e depois do exercício físico). Para 

mais informações, por favor consulte o nosso site.

19. O ST-5™ com MigraStem™ contém glúten? 

 O ST-5™ com MigraStem™ não contém glúten.

20. Que fonte de proteínas é usada no ST-5™ com MigraStem™? 

 O ST-5™ com MigraStem™ contém três fontes de proteína à base de plantas: 

broto cru de arroz integral, ervilha e batata; que fornecem proteínas de alta 

qualidade. 

21.	 Quanta	fibra	está	presente	no	ST-5™	com	MigraStem™?	

 Se usado como recomendado, ST-5™ com MigraStem™ fornece 10 gramas de 

fibra por dose de 6,1 gramas provenientes de fibra solúvel. A fibra dietética no 

ST-5™ com MigraStem™ fornece muitos benefícios, incluído o favorecimento do 

trânsito intestinal e a absorção de nutrientes.
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22. O que é Maca e por que ela é usada? 

 A Maca é também chamada de ginseng peruano. A origem da palavra Maca 

vem de 2 palavras Quichuas, MA que significa «colhida nas montanhas» e CA 

«alimentos fortificados». Esta planta foi usada como uma planta afrodisíaca nos 

países da América do Sul. Ela cresce principalmente nos Andes peruanos, a uma 

altitude entre 3700m e 4400m. Esta planta é sagrada para os índios e utilizada 

durante períodos de fome devido à sua riqueza nutricional. Veja alguns dados 

nutricionais sobre a Maca: 

1. 10-18% de proteínas  

2. 16 minerais como potássio, cálcio, fósforo e selênio  

3. 7 vitaminas, especialmente as vitaminas B1, B2, B12, C e D 

4. Rica em aminoácidos essenciais. 

 

23. O que é Isomaltose? 

 A Isomaltulose presente no ST-5™ com MigraStem™ é usada por seu sabor 

naturalmente doce. A Isomaltulose, é um açúcar que não provoca cáries e 

proporciona uma lenta liberação de glicose*. Ela tem um índice glicêmico de 

apenas 32, o que proporciona um baixo impacto sobre os níveis de açúcar no 

sangue e insulina. A Isomaltulose também fornece energia ao corpo de forma 

equilibrada e sustentada. 

 *Alegação de saúde autorizada pela AESA sobre a Isomaltulose em 2011.

24. O que é Stevia? 

 A estévia é um adoçante natural altamente eficaz. É reconhecido como SAFE 

/ GRAS por agências europeias de segurança e autorizada nos suplementos 

alimentares pela AESA e pela Comissão Europeia.

25. O ST-5™ com MigraStem™ pode ser tomado a qualquer hora do dia? 

 Sim, o produto pode ser consumido quando desejado. 

26. O ST-5™ com MigraStem™ pode interferir com medicamentos prescritos, 

fármacos ou suplementos?

 Consulte o seu médico e / ou profissional de saúde natural, antes de tomar 

ST-5™ com MigraStem™ -ou qualquer suplemento / produto de saúde dietético 

natural™ - ou enquanto estiver a tomar medicamentos por prescrição ou outros 

suplementos dietéticos / produtos de saúde naturais.
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27. Há alguma advertência com relação ao ST-5™ com MigraStem™? 

 Como com qualquer suplemento, se alguém tem qualquer problema médico 

ou está a tomar qualquer medicação, é aconselhável consultar o seu médico e 

verificar se existem quaisquer alimentos ou nutrientes que devem ser evitados. 

Se o médico lhe pedir para evitar determinados alimentos ou nutrientes, 

analise então a lista de ingredientes antes de consumir qualquer suplemento. 

Este produto não se destina a diagnosticar, tratar, curar ou prevenir qualquer 

doença. Devido à presença de Fucus vesiculosus, o consumo de ST-5™ com 

anticoagulantes tem de ser avaliado e discutido com o seu médico.

28.  O ST-5 ™ com MigraStem ™ é seguro para as crianças? 

 Na nossa visão, não vemos qualquer razão para que as crianças não possam 

consumir o ST-5™ com MigraStem™. Como a maioria das recomendações de uso 

de suplementos é para adultos, é aconselhável reduzir a quantidade por dose 

para crianças. Um exemplo de uso é do saquinho individual para crianças de 4 a 

8 anos de idade e saquinho individual para crianças de 8 a 12 anos de idade.

29. Qual é o prazo de validade do ST-5 ™ com MigraStem ™ depois de aberto? 

 Se não aberto, o produto pode ser estocado por um ano. Depois de aberto, é 

aconselhável manter em local fresco e seco. (Atenção - uma vez que o prazo de 

validade foi atingido isso não significa que o produto está ruim ou estragado, 

isso significa apenas que a densidade de nutrientes pode ter diminuído. Ao dizer 

isso, nutrientes são perdidos em um ritmo muito lento se o produto é mantido 

em local fresco e seco.)

30. Posso congelar meus smoothies para consumi-los mais tarde?

 Sim, isso é bom e é delicioso! 

31. Por que o ST-5™ com MigraStem™ tem a menção na etiqueta “consultar o 

seu médico se estiver grávida ou a amamentar? “ E o que acontece se eu 

engravidar enquanto eu estou a tomar o ST-5™ com MigraStem™?

 Muitos produtos possuem tais avisos de cautela mesmo que não haja qualquer 

risco conhecido com relação à gravidez. A Stemtech não tem conhecimento 

de qualquer evidência de que o consumo de ST-5™ com MigraStem™ durante a 

gravidez irá criar um risco para a saúde. A gravidez e o período de resguardo 

são muitas vezes considerados condições especiais e os médicos devem estar 

cientes de todos e quaisquer suplementos consumidos durante este prazo.

Este produto não se destina a diagnosticar, tratar, curar ou prevenir qualquer doença.


