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CART CAFF 

Registro: Isento de registro no M.S. conforme 
resolução RDC n° 27/10.  

Código de barras nº: 7898171287374   

Embalagem: Embalagem Metálica.   

Apresentação comercializada: Embalagem 
metálica contendo 60 softcaps, de 1000 mg.    

Prazo de validade: 24 meses. 

Introdução: 
 
• Efeito sinérgico entre óleo de cártamo e a 

cafeína, com potencialização do efeito 
termogênico, que promove: 

 
 Aumento da temperatura corporal com 

queima de gordura; 
 
 Aumento da oxidação de gorduras; 
 
 Redução da gordura abdominal; 
 
 Acelera o metabolismo. 



Quantidade por porção % VD (*)  

Valor energético 11 kcal=44 kj 1 % 

Proteínas 0,6 g 1 % 

Gorduras totais 1,6 g 3 % 

Gorduras poli-
insaturadas 

1,2 g ** 

Ácido linoleico 1,2 g ** 

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL  
Porção de 2 g (2 cápsulas):  

%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. 

Ingredientes: 
 
Cafeína em pó, veículo óleo de cártamo, 
gelificante gelatina, umectante glicerina, 
corantes dióxido de titânio, amarelo tartrazina e 
vermelho n° 40. 
 
Sugestão de Uso: 
 
Ingerir 2 cápsulas ao dia, após as refeições, com 
auxílio de 250 mL (1 copo) de água. Não 
consumir à noite. 
 
Conservação do produto: 
 
• Temperatura ambiente (15-30°C), protegido 

da luz e umidade.  
 
Informações importantes: 
 
“Este produto não substitui uma alimentação 
equilibrada e seu consumo deve ser orientado 
por nutricionista ou médico”. 
 
“Este produto não deve ser consumido por 
crianças, gestantes, idosos e portadores de 
enfermidades”. 
 
• Não contém glúten. 
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