
CATÁLOGO DE PRODUTOS

CONTACTO

O GOJI

Vale de Mó, Conceição,
8005-428 Vale de Mó, Faro

sana.goji@yahoo.comsana.goji@yahoo.com
escritorio@sanagoji.ptescritorio@sanagoji.pt

(+351) 912 433 240

é uma planta nativa do Tibete, 
conhecida pelas suas propriedades 

antioxidantes e pela sua composição 
rica em vitaminas e minerais.

Esta fruta é considerada um das 
mais eficazes para lutar contra as 

doenças e restaurar o equilíbrio no 
corpo humano.

Estudos americanos e europeus 
comprovam os benefícios energéticos 
e antioxidantes desta poderosa fruta. 
E recomendam o consumo de pelo 
menos uma colher de sopa por dia, 

de preferência pela manhã ou antes 
das atividades físicas.



- Goji simples
- Goji + Lúcia lima,
- Goji + Hortelã-pimenta
- Goji + Tomilho-limão
- Goji + Lavanda

Bagas de goji com chocolateBagas de goji com chocolate

- Goji desidratado com
chocolate negro 53% cacau 

Bombom de chocolate negroBombom de chocolate negro

- 53% cacau com ganache
de goji, licor de goji
e aguardente de goji

- Goji + cacau + figo,
- Goji + tâmara + cacau,
- Goji + amêndoa + tâmara + cacau

- Goji + framboesa
- Goji + mirtilho
- Goji + morango
- Goji + abobra.

- Goji + cereja
- Goji simples

PRODUTOS

-Angel’s Goji Gin 43% alc
-Ed´s Selected Goji Gin 43%alc
-Goji Chic Pink Gin 40%alc

- Gel duche, châmpo, sabão líquido 
e solido, exfoliante, loção corporal, 
óleo massagem, creme anti-rugas,
água micelar.

-Goji com fruta dentro (similar a ginja)

Aguardente e licorAguardente e licor

GIN (700ml)

CHÁS DE FOLHAS DE GOJI

BOMBONS E CHOCOLATE

Tabletes sem recheio (100g)Tabletes sem recheio (100g)
cacau e goji desidratadocacau e goji desidratado

- chocolate branco, 29% 
- chocolate de leite, 34% 
- chocolate negro, 53% 

COMPOTA (300ml)

DOCES, GELEIAS (300ml)

BOLAS E BARRAS
ENERGÉTICAS (40g)

Tabletes com recheio (120g)Tabletes com recheio (120g)
cacau com ganache de goji,cacau com ganache de goji,
licor de goji eaguardente de gojilicor de goji eaguardente de goji

- chocolate branco, 29% 
- chocolate de leite, 34% 
- chocolate negro, 53% 

COSMÉTICA


