Festa Junina de forma saudável é com produtos Nutrigood
Hora de tirar sua camisa xadrez do
armário

e

aproveitar

épocas

mais

amadas

uma

das

do

povo

brasileiro: a dos festejos juninos.
Quermesses, quentão, milho verde,
maçã do amor, pé de moleque são
delicias consumidas por todo o Brasil, mas e quem está de dieta e quer aproveitar as
festas do mesmo jeito, como fica?

Para

quem

quer

manter

a

alimentação saudável a dica é a linha
de produtos da Nutrigood que tem Pé
de Moleque, Goiabada e Bananada,
todas sem açúcar, zero lactose e
glúten e ainda com baixo teor de sódio. Os amantes das comidinhas juninas
encontram opções funcionais e deliciosas para aproveitarem sem culpa. O preço
médio dos produtos é de R$ 2,99.

A linha completa conta com 21 produtos
saudáveis

que

são encontrados nas

unidades da Drogasil, Droga Raia e
também

pelos

www.drogaraia.com.br

sites
e

www.drogasil.com.br.
Sobre a Nutrigood – Marca mais recente da RD, Nutrigood é composta por cinco linhas de alimentos
funcionais ligadas ao bem-estar do corpo humano. São 21 produtos divididos nas categorias: Bate
Coração, Respira Fundo, Alma Calma, Intolerância Zero e Fonte Fluída.
Sobre a Companhia – A RD – Gente, Saúde e Bem-estar foi formada em 2011 a partir da fusão
entre a Droga Raia e a Drogasil, que combinam 192 anos de história no varejo farmacêutico
brasileiro. Com o propósito de “Cuidar de perto da saúde e do bem-estar das pessoas em todos os

momentos da vida”, a empresa possui mais de 1.650 drogarias em 21 Estados, que representam
cerca de 94% do mercado farmacêutico brasileiro. A RD inaugurou em 2017 um total de 210 filiais e
espera abrir outras 240 em 2018. A empresa apresentou uma receita bruta de R$ 13,9 bilhões e um
EBITDA de R$ 1,130 milhões nos últimos 12 meses encerrados em dezembro de 2017.
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