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ÓLEO DE
CÁRTAMO

Ficha Técnica

Introdução:
Registro:
Registro no M.S. nº 6.5204.0083.001-8.

Código de barras nº: 7898171780196

Embalagem: plástica.

Apresentação comercializada: frasco plástico
contendo 120 cápsulas, de 1000 mg.

Prazo de validade: 24 meses.

O ácido linoleico (Ômega 6), componente
majoritário do óleo de cártamo (67.8 - 83.2%) é
um ácido graxo essencial, o qual é precursor do
ácido gama linolênico (GLA) originando as
prostaglandinas E1 (PGE1) e prostaglandinas E2
(PGE2), encontradas nos óleos de origem vegetal
e em algumas algas marinhas.

Quando a transformação do ácido linoleico para
G.L.A. está bloqueada ou diminuída, há um
aumento na formação de ácido araquidônico e
seus metabólitos pró-inflamatórios.
A carência de ácidos graxos essenciais leva a
distúrbios como síndrome pré-menstrual,
eczema atópico, envelhecimento precoce,
esclerose múltipla, hiperatividade infantil,
hipercolesterolemia e hipertensão arterial.
O óleo de cártamo é fonte de ácidos graxos
essenciais, substâncias responsáveis pela
manutenção da formação da membrana celular,
desenvolvimento
das
células,
bom
funcionamento das funções cerebrais, ainda
ajuda a reduzir o nível de colesterol contribuindo
para a saúde cardiovascular.

O óleo de cártamo auxilia na redução dos níveis
de colesterol “ruim” LDL e triglicerídeos, age
sobre o metabolismo dos lipídios.
Associado à prática de atividade física, auxilia na
queima de gordura localizada e aumento da
massa magra.

Ingredientes:
Óleo de Cártamo (Carthamus tinctorius L.),
acetato dl-alfa tocoferol oleosa (Vitamina E).
Cápsula: gelatina (geleificante) e glicerina
(umectante).
ALÉRGICOS: PODE CONTER DERIVADO DE
CRUSTÁCEOS (KRILL), PEIXE, SOJA, CASTANHA
DO PARÁ E MACADÂMIA.
NÃO CONTÉM GLÚTEN.
Sugestão de Uso:
Ingerir 2 (duas) cápsulas, 2 (duas) a 3 (três) vezes
ao dia com auxilio de 200 mL (um copo) de água.
Ingerir antes das principais refeições.
Conservação do produto:
• Temperatura ambiente (15-30°C), protegido
da luz e umidade.
Informações importantes:
• O Ministério da Saúde adverte: Não existem
evidências científicas comprovadas de que
este alimento previna, trate ou cure doenças.
• Gestantes, nutrizes e crianças até 3 (três)
anos, somente devem consumir este produto
sob orientação de nutricionista e/ou médico.
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INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
Porção de 8,4 g (6 cápsulas):
Quantidade por porção

Valor energético

% VD (*)

51 Kcal = 214 KJ

3%

Proteínas

1,5 g

2%

Gorduras totais

5,0 g

9%

Gorduras saturadas

0,4 g

2%

Gorduras
monoinsaturadas

0,4 g

**

Ácido Oleico

0,4 g

**

Gorduras poliinsaturadas

3,8 g

**

Ácido linoleico

3,8 g

**

Vitamina E

10 mg

100%

Não
contém
quantidades
significativas
de
carboidratos, gorduras trans, fibra alimentar e sódio.

* %Valores diários com base em uma dieta de 2000
kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser
maiores ou
menores dependendo de suas
necessidades energéticas.**Valores diários não
estabelecidos.

