
Bem-estar e Produtividade através 
da nutrição é o seu equipamento 
de segurança mais importante.



1.  50% dos trabalhadores em  serviço podem ter níveis perigosamente baixos de açúcar no   
 sangue levando à fadiga, di�culdade de entendimento e falta de coordenação e a incapaci  
 dade de conduzir a carga de trabalho necessária de forma segura.
2.  Ambientes de calor / estresse extremo como no subsolo e mineração aberta levam à perda de
 eletrólitos e desidratação, um fator importante em muitos incidentes e acidentes.
3.  A gestão tem de seguir muitas exigências legais no que diz respeito à saúde e
 segurança do trabalhador, isso também inclui o fornecimento de nutrição adequada.
4.  Trabalhadores típicos que vivem fora são, normalmente, incapazes de lidar com o seu próprio  
 bem nutricional, como resultado de diversos fatores contribuintes.
5.  Trabalhadores que vivem fora geralmente consomem Alto IG de nutrientes de baixo carboidra 
 to re�nado e bebidas à base de açúcar, levando a problemas de saúde acoplados a uma   
 incapacidade de  realizar o trabalho de forma consistente.

Os Benefícios
•   Ao atender as necessidades nutricionais recomendadas, todos os trabalhadores são naturalmente  
 mais produtivos, saudáveis e motivados.
•  Os suplementos de Baixo IG da Back to Basics (De Volta à Rotina) fornecem de 4 a 5 horas de   
 liberação de energia, diferente dos suplementos antigos como Phuzamandla, que fornece   
 energia por apenas uma ponta de hora.
•  Doenças de estilo de vida como obesidade, diabete, hipertensão, HIV, tuberculose e câncer são  
 melhores  controlados.
•  Outros benefícios como menos absentismo, diminuição de lesões no serviço, melhoramento de  
 nível de energia e melhoria na disposição de ânimo.

Os suplementos nutricionais oferecidos pela Back to Basics (De Volta à Rotina) são o resultado de 20 
anos de pesquisa e serviço para os setores industriais e de mineração. Estes são nutricionalmente 
equilibrados e foram testados e a aceitação do gosto foi comprovada por todas as culturas. Os 
nossos suplementos também são convenientes e fáceis de transportar e consumir no trabalho, 
incentivar a ingestão de líquidos  e um produto se adapta a todos!

Saúde e Segurança Ocupacional através da Nutrição
Back to Basics (De Volta à Rotina) oferece uma solução nutricional

Preocupações de Produtividade e Segurança nos setores 
de mineração e industrial

(Seguro para todas as idades, saudável ou sofrendo um estado 
de saúde já existente, assim como é seguro para o glúten 
e trabalhadores com intolerância à lactose)



Produtos de Nutrição da Back to Basics 
(De Volta à Rotina)
A vantagem do baixo IG

Sobre a Back to Basics Nutrition 
(Nutrição de Volta à Rotina)

A bebida Energética de baixo IG
Um suplemento de pré-expediente

O Milk-shake de Baixo IG
Um suplemento de pré-expediente

Os suplementos da Back to Basics (De Volta a Rotina) oferecem a 
vantagem de liberação de energia contínua durante um período de 
4 a 5 horas. Suplementos tradicionais que são à base de açúcar [Alto 
IG] fornecem energia por apenas cerca de uma hora, seguido por 
uma sensação de exaustão e fome. Com a produtividade exigida no 
ambiente do negócio, a vantagem proporcionada pelos suplemen-
tos da Back to Basics (De Volta à Rotina) é essencial.

A bebida energética é projetada para complementar o milk-shake de 
pré-expediente, garantindo o fornecimento de energia sustentável para 
o trabalhador durante o resto do seu dia de trabalho.

Componentes incluem carboidrato, sacarose, vitaminas, minerais e 
eletrólitos em um delicioso formato com Baixo IG que incentiva a 
ingestão de �uídos e fornece de 4 a 5 horas de energia sustentável. É 
recomendado que uma bebida seja utilizada em meados do expediente 
a cada 3 a 4 horas, dependendo do comprimento do expediente.

O gerenciamento dos suplementos de fatiga da Back to Basics (De 
Volta à Rotina) têm alimentado uma quantidade de 10 milhões de 
porções para trabalhadores de minas e industriais nos últimos 8 anos. 
Sem nenhum efeito colateral negativo relatado, continuamos a 
fornecer garantia de segurança para todos os trabalhadores.

Idealmente, o Milk-shake de Baixo IG é fornecido pré-expediente, já que 
pesquisa recente revelou que mais de 50% da força trabalhista chega ao 
trabalho em um estado de hipoglicemia. Por causa dos ingredientes do 
Milk-shake [proteínas, carboidratos, gorduras, vitaminas e minerais, �bra 
e
eletrólitos], a dose pré-expediente estabiliza os níveis de açúcar no 
sangue, fornece energia sustentável e coloca o trabalhador em 
condições de transportar a carga de trabalho necessária durante 4 a 5 
horas.

Idealmente, o Milk-shake de Baixo IG é fornecido pré-expediente, já que 
pesquisa recente revelou que mais de 50% da força trabalhista chega ao 
trabalho em um estado de hipoglicemia. Por causa dos ingredientes do 
Milk-shake [proteínas, carboidratos, gorduras, vitaminas e minerais, �bra 
e eletrólitos], a dose pré-expediente estabiliza os níveis de açúcar no 
sangue, fornece energia sustentável e coloca o trabalhador em 
condições de transportar a carga de trabalho necessária durante 4 a 5 
horas.Um componente essencial para garantir boa saúde e 

produtividade é a prestação de nutrição diária 
correta e adequada. 

www.backtobasics-nutrition.com
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Sem Glúten

Rico em Vitamina

Rico em Energia

A Back to Basics Nutrition (Nutrição de Volta à Rotina) tem 
CERTIFICADO B-BBEE de NÍVEL 2 com participação Negra de 26%

A Back to Basics Nutrition (Nutrição de Volta à Rotina) 
tem CERTIFICADO SABS HACCP
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