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CATÁLOGO DE 
PRODUTOS



Nós, da Clean Whey®, somos apaixonados pela  
ciência da nutrição e pelas pessoas e expressamos 

essa paixão desenvolvendo produtos da mais  
alta qualidade, capazes de proporcionar saúde e  

bem-estar a diversos tipos de consumidores, desde 
atletas de alta performance a pacientes debilitados. 

O resultado é uma linha completa de suplementos 
nutricionais premium - whey protein concentrado, 

isolado e hidrolisado - 100% puros, 100% instantâneos, 
sem adição de açúcares e livres de conservantes, 

corantes, edulcorantes e glúten.

NO SECRET,
PROTEIN ONLY.



Todo mundo pode consumir 
Clean Whey, principalmente:

auxilia na recuperação 
e construção muscular, 

aumenta a energia,  
combate a fadiga e tem 

efeito antioxidante

previne a sarcopenia 
(perda de massa 
magra), reduz a pressão 
arterial e o colesterol 
e fortalece a função 
imunológica

PRATICANTES  
DE ESPORTES: 

IDOSOS

1

2

INDICAÇÕES E
BENEFÍCIOS



aumenta a saciedade,  
auxilia no controle  

glicêmico e preserva a 
massa muscular

fortalece a imunidade 
e suplementa proteínas,  
auxiliando o pós-
operatório

auxilia na fase de  
crescimento fornecendo alto 
teor de aminoácidos essenciais

ADULTOS EM  
REGIMES DE  

EMAGRECIMENTO: 

PACIENTES 
BARIÁTRICOS  
E PESSOAS 
EM TRATAMENTO 
ONCOLÓGICO:

CRIANÇAS

4

5
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CLEAN WHEY® 
CONCENTRATE
O Clean Whey® Concentrate Classic é 

elaborado exclusivamente com a proteína 

concentrada do soro do leite (WPC) instantânea  

produzida pela Glanbia Nutritionals Inc (Avonlac® 282),  

sem adição de açúcares, conservantes, corantes, 

edulcorantes e proteínas menos nobres. Não contém 

glúten. Seu único ingrediente possui certificação antidoping, 

Kosher, Halal, Non-GMO, rbST e rbGH free (livre de hormônio 

do crescimento artificial), sendo feito do leite de vacas 

alimentadas com pasto não-geneticamente modificado. 

 Para quem deseja uma versão com sabor, 

Clean Whey® Tasty Concentrate é o 

mesmo Clean Whey® Concentrate,  

acrescido apenas do mais puro chocolate  

belga, 100% cacau, canela em pó e aromas de  

baunilha, banana, limão siciliano ou maracujá,  

sem a utilização de qualquer tipo de  

edulcorante natural ou artificial.



900g

CLEAN WHEY® 
CONCENTRATE CLASSIC 

sem sabor

INGREDIENTES: proteína concentrada do soro do
 leite instantânea (WPC).



360g INGREDIENTES: proteína concentrada do soro do
 leite instantânea (WPC).

CLEAN WHEY® 
CONCENTRATE CLASSIC 

sem sabor



5kg INGREDIENTES: proteína concentrada do soro do
 leite instantânea (WPC).

CLEAN WHEY® 
CONCENTRATE CLASSIC 

sem sabor



900g INGREDIENTES: proteína concentrada do soro 
do leite instantânea (WPC) e aromas idênticos aos naturais.    

CLEAN WHEY® 
CONCENTRATE TASTY

sabor maracujá



900g INGREDIENTES: proteína concentrada do soro 
do leite instantânea (WPC), aromas naturais e acidulante ácido cítrico.

CLEAN WHEY® 
CONCENTRATE TASTY

sabor limão siciliano



900g INGREDIENTES: proteína concentrada do soro do leite instantânea 
(WPC), cacau alcalino em pó e aromas idênticos aos naturais.

CLEAN WHEY® 
CONCENTRATE TASTY

sabor cacau belga



900g INGREDIENTES:  proteína concentrada do soro do leite  
instantânea (WPC) e aromas idênticos aos naturais.

CLEAN WHEY® 
CONCENTRATE TASTY

sabor vanilla



5kg INGREDIENTES:  proteína concentrada do soro do leite instantânea 
(WPC), canela em pó e aromas idênticos aos naturais.

EDIÇÃO ESPECIAL

CLEAN WHEY® 
CONCENTRATE TASTY

sabor banana e canela



5kg INGREDIENTES: proteína concentrada do soro do leite   
instantânea e aromas idênticos aos naturais. 

CLEAN WHEY® 
CONCENTRATE TASTY

sabor vanilla



INGREDIENTES: proteína concentrada do soro do leite instantânea, 
cacau alcalino em pó e aromas idênticos aos naturais.5kg

CLEAN WHEY® 
CONCENTRATE TASTY

sabor cacau belga



CLEAN WHEY® 
ISOLATE

Clean Whey® Isolate Classic é elaborado 

exclusivamente com a proteína isolada do soro 

do leite (WPI) instantânea produzida pela Glanbia 

Nutritionals Inc (Provon® 292), sem adição de açúcares, 

conservantes, corantes, edulcorantes e proteínas 

menos nobres. Não contém glúten. Seu único 

ingrediente possui certificação antidoping, Kosher, 

Halal, Non-GMO, rbST e rbGH free (livre de  

hormônio do crescimento artificial), sendo  

feito do leite de vacas alimentadas  

com pasto não-geneticamente modificado. 

Para quem deseja uma versão com sabor,  

Clean Whey® Isolate Tasty é o mesmo 

Clean Whey® Isolate, acrescido  

apenas do mais puro chocolate belga, 

100% cacau, canela em pó e aromas 

de baunilha, banana, limão siciliano 

ou maracujá, sem utilização 

de qualquer tipo de edulcorante 

natural ou artificial.



900g INGREDIENTES: proteína isolada do soro do leite 
instantânea (WPI).

CLEAN WHEY® 
ISOLATE CLASSIC

sem sabor



360g INGREDIENTES: proteína isolada do soro do leite 
instantânea (WPI).

CLEAN WHEY® 
ISOLATE CLASSIC

sem sabor



5kg INGREDIENTES: proteína isolada do soro do leite 
instantânea (WPI).

CLEAN WHEY® 
ISOLATE CLASSIC

sem sabor



900g INGREDIENTES: proteína isolada do soro do leite 
instantânea (WPI), aromas naturais e acidulante ácido cítrico.

CLEAN WHEY® 
ISOLATE TASTY

sabor maracujá



INGREDIENTES: proteína isolada do soro do leite 
instantânea (WPI), aromas naturais e acidulante ácido cítrico.900g

CLEAN WHEY® 
ISOLATE TASTY

sabor limão siciliano



900g INGREDIENTES: proteína isolada do soro do leite  
instantânea (WPI) e aromas naturais.

CLEAN WHEY® 
ISOLATE TASTY

sabor vanilla



INGREDIENTES: proteína isolada do soro do leite instantânea 
(WPI), cacau alcalino em pó e aromas idênticos aos naturais.900g | 1,02kg

CLEAN WHEY® 
ISOLATE TASTY

sabor cacau belga



5kg INGREDIENTES: proteína isolada do soro do leite instantânea 
(WPI) e aromas naturais. 

CLEAN WHEY® 
ISOLATE TASTY

sabor vanilla



5kg INGREDIENTES: proteína isolada do soro do leite  
instantânea (WPI) e aromas naturais.

CLEAN WHEY® 
ISOLATE TASTY

sabor cacau belga



CLEAN WHEY® 
HYDROLYSATE

Clean Whey® Hydrolysate Classic é elaborado 

exclusivamente com a última e mais recente geração de 

proteína hidrolisada do soro do leite (WPH) instantânea 

produzida pela Glanbia Nutritionals Inc (Hydrovon® 

195), sem adição de açúcares, conservantes, corantes, 

edulcorantes e outros tipos de proteínas. Não contém 

glúten. Possui certificação antidoping, Kosher, Halal, Non-

GMO, rbST e rbGH free (livre de hormônio do crescimento 

artificial), sendo feito do leite de vacas alimentadas com 

pasto não-geneticamente modificado.  

Para quem deseja uma versão com sabor, 

Clean Whey® Hydrolysate Tasty é o  

mesmo Clean Whey® Hydrolysate,  

acrescido apenas do mais puro chocolate  

belga, 100% cacau, sem utilização de qualquer  

tipo de edulcorante natural ou artificial.



600g INGREDIENTES: proteína hidrolisada do soro do leite
instantânea (WPH).

CLEAN WHEY® 
HYDROLYSATE CLASSIC

sem sabor



300g INGREDIENTES: proteína hidrolisada do soro do leite
instantânea (WPH).

CLEAN WHEY® 
HYDROLYSATE CLASSIC

sem sabor



5kg INGREDIENTES: proteína hidrolisada do soro do leite instantânea 
(WPH), cacau alcalino em pó e aromas idênticos aos naturais.

CLEAN WHEY® 
HYDROLYSATE CLASSIC

sem sabor



INGREDIENTES: proteína hidrolisada do soro do leite instantânea  
(WPH), cacau alcalino em pó e aromas idênticos aos naturais.

CLEAN WHEY® 
HYDROLYSATE TASTY

sabor cacau belga

900g | 1,02kg



5kg INGREDIENTES: proteína hidrolisada do soro do leite instantânea 
(WPH), cacau alcalino em pó e aromas idênticos aos naturais. 

CLEAN WHEY® 
HYDROLYSATE TASTY

sabor cacau belga



CLEAN WHEY® 
ISO+HYDRO

Clean Whey Iso+Hydro é a combinação perfeita  

das puras proteínas do soro do leite isolada e  

hidrolisada em um produto que traz a qualidade da  

fabricante americana Glanbia Nutritionals com a assinatura 

da marca premium nacional de whey protein Clean Whey. 

Produto de estréia da linha Clean Whey Special, Iso+Hydro é 

o primeiro suplemento alimentar em pó do mercado brasileiro 

a informar no rótulo a porcentagem de cada ingrediente que 

compõe sua fórmula: 60% de proteína isolada (Provon® 292) e 

40% de proteínas hidrolisadas (Hidrovon™ 195 e Thermax 690). 

Os ingredientes possuem os certificados antidoping e Non-GMO 

(non-genetically modified), sendo livres de qualquer substância 

geneticamente modificada. Também apresentam os selos 

Kosher (aprovado para consumo pela comunidade  

judaica ortodoxa) e Halal (permitido para consumo  

pela comunidade islâmica). Trata-se de um  

produto puro, sem adição de açúcares e livre de 

conservantes, corantes, edulcorantes e glúten.



CLEAN WHEY® 
ISO + HYDRO SPECIAL

sem sabor

600g INGREDIENTES: proteína isolada do soro do leite (60%) 
e proteínas hidrolisadas do soro do leite (40%). 



 PROTESA E GLANBIA: 
UNIDAS PELA EXCELÊNCIA

Fundado em 2010, o Grupo Protesa é uma holding que atua 
em três áreas de negócios no segmento de produtos lácteos: 

representação, importação e distribuição de ingredientes para a 
indústria de alimentos e dietas.

Há mais de uma década a Protesa vem construindo uma  
forte conexão de negócios com a empresa americana  

Glanbia Nutritionals Inc., líder no mercado de nutrição, pioneira 
na produção de proteínas extraídas do soro de leite e criadora 

de tecnologia patenteada capaz de produzir whey protein com 
pureza excepcional e as maiores concentrações de  

bioativos do segmento proteico lácteo.

Em parceria especial com a Glanbia Nutritionals Inc.,  
a Protesa foi a primeira empresa a trazer para o Brasil whey 

protein isolado e hidrolisado, lactoferrina e colostro.  
Em 2017 foi lançado o Clean Whey Hydrolysate, o primeiro whey 

protein hidrolisado sem adição de qualquer aditivo na fórmula - 
um sucesso no mercado brasileiro que fez da Protesa uma das 

maiores vendedoras do produto no mundo.

Juntas, as duas empresas distribuem mais de mil toneladas 
de produtos de alto valor nutricional por ano, fornecendo 

matéria-prima para as principais marcas do mercado nacional. 
Atualmente, a Protesa é uma das principais distribuidoras 

de ingredientes proteicos lácteos da América do Sul e maior 
referência em matérias-primas de altíssima qualidade.

Além de toda parceria para a distribuição de ingredientes lácteos 
no mercado brasileiro, a Protesa é a primeira e única empresa 

brasileira a ter licença de uso de marca dos produtos da Glanbia. 
Os times de pesquisa e desenvolvimento de ambas trabalham 

conjuntamente para oferecer os mais inovadores produtos e as 
mais avançadas tecnologias em proteínas.

Em 2021, teremos novos e desafiantes projetos 
para apresentar aos nossos clientes e consumidores.



APRENDA DELICIOSAS 
RECEITAS NO NOSSO 
CANAL DO YOUTUBE

Existem outras maneiras de consumir  

whey protein além da diluição em água ou suco.  

E garantimos que podem ser muito gostosas! Acesse 

o Clean Whey TV, nosso canal no Youtube, e aprenda 

receitas fáceis, nutritivas e saborosas utilizando a 

puríssima proteína do soro do leite Clean Whey.



www.cleanwhey.com.br

www.protesa.com.br

/cleanwhey /cleanwhey


