


Os  chás que conquistaram o Brasil estão ainda mais 
naturais, eficientes e prontos para ganhar o mundo.

A linha MDTea chega para unificar a estratégia global 
de expansão da Maravilhas da Terra, com selo Kosher 
de pureza e outros diferenciais internacionais que nos 
colocam em um novo momento mundial.

A evolução dos chás passa também pelo MDT BioTea, 
com nutrientes exclusivos que agem rapidamente a 
nível molecular para a melhora da sua saúde.

Mas se lhe apresentaram a Maravilhas da Terra como 
a “empresa dos chás”, as próximas páginas reservam 
grandes surpresas.

Você conhecerá o Immunize 4D, produzido a partir 
da ARABINOGALACTANA, fibra extraída das cascas 
da árvore do lariço. Ela modula o sistema imunológico 
em quatro dimensões, com resultados comprovados 
cientificamente e comercialização exclusiva no Brasil 
pela Maravilhas da Terra.

Dentro deste conceito de promover saúde com 
ingredientes da terra, a linha de Medicina Tradicional 
Chinesa vem para atuar de maneira completa e 
incorporar novos hábitos saudáveis aos seus dias.

Evoluímos também as nossas linhas de colágenos, 
polivitamínicos e suplementos, para entregar muito 
mais proteção, vitalidade e disposição à sua rotina.
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Tudo isso já é resultado do trabalho incansável e 
dedicado do nosso corpo científico de Pesquisa 
& Desenvolvimento. É só o começo de um 
posicionamento ainda mais forte na área de saúde e 
bem-estar.

Temos muitas surpresas preparadas para os 
próximos meses. Com alta tecnologia em prol do seu 
organismo. Produtos inovadores. E uma nova forma 
de proporcionar alimentação saudável para você e 
sua família.

Se traz saúde e vem da terra, é Maravilhas.
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SUA VIDA AINDA
MAIS LEVE

Sbeltchá MDTea
120g | R$ 40,00

Linfachá MDTea
120g | R$ 40,00

SB MDTea
120g | R$ 40,00

O CHÁ QUE MODELA 
A SUA SILHUETA

O CHÁ QUE REDUZ 
A RETENÇÃO 
DE LÍQUIDOS

O CHÁ QUE DESINTOXICA 
O SEU ORGANISMO



Glycontrol MDTea
120g
R$ 40,00

O CHÁ QUE AJUDA 
A EQUILIBRAR 
O ORGANISMO

O CHÁ QUE AJUDA 
O SONO 
REPARADOR

Sonobom MDTea
80g

R$ 40,00



Kit Projeto 
Verão MDT 

R$ 120,00

· 1 Superchá SB;
· 1 Linfachá;
· 1 Sbeltchá;
· Material de apoio;
· Acesso à plataforma online 
exclusiva com: dicas de nutricionista, 
planos alimentares, receitas exclusivas, 
aulas com personal trainer e muito mais!
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SB CAPS Termo Active
30 cápsulas
R$ 97,90

SB CAPS Fiber Redux
30 cápsulas
R$ 97,90

BEM-ESTAR PARA 
O SEU CORPO 
EM DOSE DUPLA

• Auxilia na produção 
de colágeno e absorção 
de ferro;

• Modera o apetite;
• Promove sensação 
de saciedade;

• Equilibra a função intestinal.

• Ajuda no funcionamento 
do fígado e melhora 
a aparência da pele;

• Auxilia na produção 
de colágeno e absorção 
de ferro;

• Acelera a recuperação física 
e reduz o cansaço muscular;

• Trabalha no metabolismo 
e na desintoxicação 
do corpo.



MDT Focus
30 cápsulas | R$ 62,90

MDT Animus
60 cápsulas | R$ 97,90

O PRAZER 
DE VIVER DE BEM 
COM A VIDA

• Auxilia no bem-estar;
• Melhora o humor;
• Auxilia na qualidade do sono;
• Contribui para a redução 
de estresse;

• Contribui com o sistema 
imunológico; 
• Auxilia no metabolismo 
energético, de proteínas, 
carboidratos e gorduras.

• Melhora do desempenho
cognitivo geral do cérebro; 

• Promove clareza mental; 
• Aumenta a comunicação
entre as células do cérebro; 

• Alivia os problemas 
relacionados ao sono;

• Diminui a ansiedade 
com o aumento da produção
de serotonina. 



MDT Move
Exclusivo UC-II
30 cápsulas
R$ 97,90

MOVA-SE RUMO 
AO EXTRAORDINÁRIO
Conheça os principais benefícios do UC-II 
presente no MDT Move:
• Auxilia na manutenção da função articular
• Estimula a produção de colágeno 
pelo organismo

• Age no fortalecimento articular
• Melhora a mobilidade e 
flexibilidade das articulações

• Promove maior conforto 
às articulações inflamadas

• Auxilia no combate
ao desgaste articular



Com bioativos criteriosamente selecionados e 
inspecionados desde o plantio até a sua fabricação, 
o corpo científico da Maravilhas da Terra chegou 
a uma formulação exclusiva capaz de agir em nível 
molecular.

Isso significa que o MDT BioTea promove a ação 
imediata dos seus ativos no organismo, fazendo 
o corpo absorver todos estes componentes naturais 
de forma mais rápida e eficaz.

Tudo isso aliado à exclusiva tecnologia Bioeffusio, 
que garante a melhor biodisponibilidade 
das moléculas dos ativos presentes no chá.

BIOATIVOS COM AÇÃO
MOLECULAR

A EVOLUÇÃO CHEGOU AO MUNDO 
DOS CHÁS



MELIUS
O PODER FEMININO
QUE VEM DA NATUREZA 

100g
R$ 77,90

ARDENS
O CHÁ QUE É PURA
ENERGIA

100g
R$ 77,90

SERENUS
DORMIR BEM 

É NATURAL

100g
R$ 77,90



SANUS
EMAGRECER PODE

SER GOSTOSO

100g
R$ 77,90

SERVARE
O DETOX 
QUE DÁ GOSTO

100g
R$ 77,90

IMPETU
MAIS FORÇA 
E VITALIDADE 
PARA OS SEUS DIAS

100g
R$ 77,90



Viver sem sofrer com os sinais do tempo é mais 
simples do que se imagina.

Graças à combinação de dois tipos de colágeno e 
mais seis ativos, o Saeculum auxilia no combate ao 
envelhecimento precoce e age na promoção da 
saúde da pele, cabelo, unhas, ossos e cartilagens.

Nas opções limão e cranberry, ele garante ainda mais 
sabor e leveza aos seus dias, para fazer valer a pena 
cada momento da sua vida.

COLÁGENO
MDT SAECULUM
VOCÊ SEMPRE À FRENTE DO SEU TEMPO

• 8,4 g de Colágeno Hidrolisado
• 40 mg de Colágeno não desnaturado tipo 2
• 100 mg de MSM
• 60 mg de Ácido Hialurônico

SAECULUM 
LIMÃO
150g | R$ 117,90

SAECULUM 
CRANBERRY
150g | R$ 117,90



1) Turbina a Imunidade Inata: promove as células 
que estão na linha de frente do combate aos vírus, 
bactérias e patógenos.

2) Fortalece a Imunidade Adquirida: auxilia 
na produção de Linfócitos B para a geração de 
anticorpos.

3) Ação prebiótica: fibra dietética e 100% natural, a 
Arabinogalactana auxilia no bom funcionamento 
do intestino, com uma ação seletiva nos micro-
organismos amigáveis para o equilíbrio da flora 
intestinal.

4) Ação antioxidante: atua no estresse oxidativo e 
protege o organismo dos radicais livres, que são os 
precursores de doenças crônicas e degenerativas.

IMMUNIZE 4D
ARABINOGALACTANA

QUATRO VEZES MAIS PROTEÇÃO 
PARA O SISTEMA IMUNOLÓGICO

MDT 
IMMUNIZE 4D
120g
R$ 97,90

EXCLUSIVIDADE DA MARAVILHAS DA TERRA, 
EM PARCERIA COM A MULTINACIONAL SUÍÇA LONZA



Radix Curcumae
60 cápsulas | R$ 57,90

Herba Ginko
60 cápsulas | R$ 57,90

OS ATIVOS ENCONTRADOS 
NA CÚRCUMA ESTÃO ASSOCIADOS 
A BENEFÍCIOS COMO:
• Ação antioxidante
• Ação anti-inflamatória
• Auxilia no fortalecimento 
do sistema imunológico

• Auxilia no bom funcionamento 
do sistema cardiovascular

• Auxilia no bom funcionamento 
do sistema digestivo

OS ATIVOS ENCONTRADOS 
NO GINKGO BILOBA ESTÃO 
ASSOCIADOS A BENEFÍCIOS COMO:
• Facilita o fluxo sanguíneo no cérebro
• Auxilia na função mental
• Ajuda a combater a ansiedade
• Ajuda a controlar zumbidos

no ouvido
• Auxilia na enxaqueca
• Reduz o risco de formação 
de trombos

• Auxilia no fornecimento de oxigênio
para os músculos na hora 
dos exercícios

• Ação antioxidante



Folium Sennae
60 cápsulas | R$ 57,90

Fructus Tribuli
60 cápsulas | R$ 57,90

Panax Ginseng
60 cápsulas | R$ 57,90

OS ATIVOS ENCONTRADOS 
NO FOLIUM SENNAE ESTÃO 
ASSOCIADOS A BENEFÍCIOS COMO:
• Ajuda a regular o trânsito intestinal
• Auxilia na prisão de ventre
• Ajuda a prevenir cólicas e gases
• Contribui com a digestão
• Ação antioxidante
• Ação diurética
• Ação imunossupressora

OS ATIVOS ENCONTRADOS 
NO TRIBULUS TERRESTRIS ESTÃO 
ASSOCIADOS A BENEFÍCIOS COMO:
• Melhora as funções sexuais
• Tem efeitos afrodisíacos
• Aumenta a libido em homens 

e mulheres
• Auxilia no desejo sexual em mulheres

na pós-menopausa
• Melhora a performance esportiva

OS ATIVOS ENCONTRADOS 
NO GINSENG ESTÃO ASSOCIADOS 
A BENEFÍCIOS COMO:
• Facilita o fluxo sanguíneo no cérebro
• Combate a fadiga
• Promove energia
• Contribui para o aumento 

da circulação do sangue
• Ajuda a melhorar as funções cerebrais
(memória, comportamento e humor)

• Auxilia no fortalecimento do sistema
imunológico

• Ajuda a melhorar o desempenho físico
• Ação antioxidante



BENEFÍCIOS:
• Auxilia no estado de alerta
• Melhora da concentração
• Ajuda a manter a disposição
• Ação antioxidante

MIRUM
SUA DOSE DIÁRIA DE ENERGIA 
FÍSICA E MENTAL

Mirum
80g

R$ 77,90



BENEFÍCIOS:

• Maior absorção do que as outras fontes 
de magnésio disponíveis

• Maior biodisponibilidade no organismo

• Auxilia no funcionamento muscular 
e neuromuscular

• Auxilia na formação de ossos e dentes

• Auxilia no metabolismo energético

• Auxilia no metabolismo de proteínas, 
carboidratos e gorduras

• Auxilia no processo de divisão celular

• Auxilia no equilíbrio dos eletrólitos

GENITOR
SUA DOSE NATURAL DE FORÇA E EQUILÍBRIO

Genitor
100g

R$ 57,90



AUXILIA:
• Na formação de células vermelhas do sangue
• Na manutenção e formação de ossos e dentes
• No transporte de oxigênio no organismo
• Nos danos causados pelos radicais livres
• No funcionamento do sistema imune
• No metabolismo de proteínas, carboidratos 

e gorduras
• No metabolismo energético
• No funcionamento muscular 

e neuromuscular

IMPERIUM

Imperium
Femme

60 cápsulas
R$ 97,90

Imperium
Homme
60 cápsulas
R$ 97,90

SUA DOSE DIÁRIA DE SAÚDE



A VITAMINA B6, A VITAMINA B12 
E O FERRO AUXILIAM:
• No funcionamento do sistema imune
• No metabolismo energético
• No metabolismo de proteínas, carboidratos
 e gorduras

• Na formação de células vermelhas do sangue

O ZINCO E O SELÊNIO AUXILIAM:
• No funcionamento do sistema imune
• Na proteção dos danos 

causados pelos radicais livres

EQUALIUM

Equalium
60 cápsulas

R$ 97,90

O EQUILÍBRIO QUE DÁ FORÇA 
AO SEU ORGANISMO



AUXILIA:
• Na manutenção dos ossos
• Na formação de ossos e dentes
• Na absorção de cálcio e fósforo
• No funcionamento muscular
• Na manutenção de níveis de cálcio no sangue
• No funcionamento do sistema imune
• Na proteção dos danos causados 

pelos radicais livres

PLENUS

Plenus
60 cápsulas
R$ 97,90

TURBINE A SUA IMUNIDADE 
E PROTEJA SUA SAÚDE



SUA ROTINA 
COM MUITO MAIS SABOR!

MDT Shake
Açaí Com Banana

225g | R$ 97,90

MDT Shake
Milho Verde
225g | R$ 97,90

Saborosos e com nutrientes balanceados, 
os MDT Shakes fornecem ao organismo 
um substituto parcial de refeição para quem 
busca perder peso de forma leve e saudável 
a qualquer hora do dia. 



MDT Shake
Tortinha

de Limão
225g

R$ 97,90

MDT Shake 
Mousse 
de Maracujá
225g
R$ 97,90



MDT Shake 
Baunilha
225g
R$ 97,90

MDT Shake 
Chocolate Belga
225g
R$ 97,90



LEVE, PRÁTICA 
E SABOROSA 
A QUALQUER 
HORA DO DIA! 

Soups - Sabores
225g | R$ 97,90

A combinação dos ingredientes contidos
nas MDT SOUPS fornece ao organismo 
os nutrientes necessários para uma refeição 
parcial, leve e saudável em qualquer hora 
do dia. Auxilia na hidratação do organismo 
e na suplementação nutricional, contribuindo 
para a perda de peso e a redução de medidas. 



Cappuccino
150g | R$ 97,90

Café
150g | R$ 97,90

Chocolate
150g | R$ 97,90

Os ingredientes contidos nessa linha 
especial de chocolate e cappuccino 
garantem uma formulação completa, 
gostosa e funcional para o seu dia a dia.

Enriquecida com vitaminas e minerais, 
fornece nutrientes essenciais para a 
promoção do relaxamento e bem-estar.

UMA LINHA COMPLETA, 
GOSTOSA E FUNCIONAL
PARA O SEU DIA A DIA 



https://www.instagram.com/maravilhasdaterraoficial/
https://www.facebook.com/maravilhasdaterraoficial/

