
Introdução

Clube PronoKal

O Método PronoKal® funciona unicamente sob rigorosa prescrição médica. Este cardápio de sabores é um guia
para que você possa escolher os produtos segundo suas preferências. 

PronoKal® oferece proteínas de alto valor biológico em uma ampla variedade de produtos, o que lhe permitirá
desfrutar de seu tratamento combinando diferentes alternativas.

Em cada grupo de produtos você encontrará diferentes texturas, consistências e múltiplos sabores. Com os
sortidos PronoKal®, você poderá provar para, em pedidos futuros, escolher os sabores que mais lhe agradam.

Uma vez iniciado seu tratamento com o Método PronoKal®, você receberá seu login e senha de acesso ao Clube 
PronoKal®, através do site www.clubpronokal.com. Nele, você poderá esclarecer todas as dúvidas com a equipe 
de assistentes, entrar em contato com o consultor de atividade física e receber o suporte emocional de nosso 
coach, além de experimentar receitas com os nossos produtos no Clube de Receitas PronoKal®.

Como fazer seu pedido
Após a consulta com o seu médico prescritor, você deverá realizar seu pedido e acompanhamento com 
a orientação da equipe de assistentes da Pronokal®.

Para efetuar seu pedido, siga as orientações:

  • Envie sua prescrição médica preenchida de forma clara, com sua assinatura e a de seu  
     médico para um dos seguintes canais de comunicacão: E-mail info.brasil@pronokal.com,  
     Fax (21) 3175-3002 ou WhatsApp (21) 98330-0158. 

  • Após isso, aguarde o contato de uma de nossas assistentes, para que seu atendimento  
      seja iniciado e seu pedido efetivado.

  • Após efetivação do pedido, basta aguardar o prazo de entrega para iniciar o seu tratamento.

Para demais dúvidas ou esclarecimentos, por favor entre em contato com a PronoKal®  
através dos seguintes canais de comunicação: 
 
   • Telefones: 0800 580 0406 / (21) 3175-3000  / (11) 3135-6500 

   • WhatsApp: (21) 98233-7838

   • E-mail: info.brasil@pronokal.com

      (Das 9:00 às 20:00, de segunda à sexta)

Cardápio de Sabores

Rigor e ciência para perda de peso 

 

 



GAMA DE PRODUTOS
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Rigor e ciência para perda de peso

Fotos meramente ilustrativas

SortidosBebidas de Fruta

Chocolates, Cafés e Chás

Sopas e Cremes Omeletes e Salgados

Confeitaria Prontos para ConsumoSuplementos Alimentares

Outros Produtos PronoKal® 

 

Sobremesas

ShakerCrepe Tradicional

Crepe de Bacon e Queijo

Chá de Limão

Pera e Stracciatella

Panqueca com Calda de Chocolate

Novos Produtos PronoKal® 

Creme sabor Aves

Creme sabor Cogumelos

Creme sabor Legumes

Sopa sabor Frango com Curry

Creme Oriental

Sopa sabor Tomate

Sabor Cacau

Sabor Capuccino

Sabor Moka

Sabor Chocolate Cremoso

Chocolates, Cafés e Chás

Bebidas de Fruta

Sobremesas

Sopas e Cremes

Confeitaria

Omeletes e Salgados

Bebida pronta sabor Morango
Torradas 
Chips
Chips sabor Mostarda 
Biscoito sabor Laranja
Barra proteica sabor Chocolate
Barra proteica sabor Morango
Barra proteica sabor Coco

Arroz Doce

Minibolo sabor Maçã

Minibolo sabor Chocolate

Mingau/Papa sabor Canela e Uva

Mousse sabor Chocolate

Sabor Creme de Café

Sabor Limão

Mousse sabor Coco

Sódio 

Cálcio 

Vitaminas e Minerais 

Potássio

Magnésio 

Sabor Morango 

Sabor Laranja 

Sabor Toranja 

Sabor Coco 

Sabor Pêssego e Damasco

Sabor Melancia

Omelete sabor Queijo

Omelete sabor Mediterrâneo

Nuggets

Pão de Proteína


