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LUTEÍNA ÔMEGA 3

Registro: Registro no M.S. nº 6.5204.0135.001-1

Código de barras nº: 7898171290541

Embalagem: plástica.

Apresentação comercializada: frasco plástico
contendo 60 cápsulas softgel, de 500 mg.

Prazo de validade: 24 meses. 

Introdução:

Suplemento alimentar desenvolvido para
complementar a dieta dos idosos. Contém óleo
de peixe (rico em ômega 3 na forma de EPA e
principalmente DHA, imprescindíveis para a
saúde cardiovascular e cerebral,
respectivamente) e luteína que combate os
radicais livre do corpo.

Os ácidos graxos (AG) são constituintes
estruturais das membranas celulares, cumprem
funções energéticas e de reservas metabólicas,
além de formarem hormônios e sais biliares.
Dentro da diversidade dos AG, existem aqueles
que o organismo tem capacidade de síntese,
porém outros não (Silva et al., 2007).

Luteína em termos simples é um antioxidante
que diminui ou reduz os radicais livres nocivos
presentes nas várias partes do corpo. Os radicais
livres desempenham um papel em várias
doenças crônicas.

A luteína também filtra os comprimentos de
onda azuis, de alta energia, do espectro de luz
visível. Julga-se que a luz azul, tanto da
iluminação interior como a do sol,



provoca stress oxidante e possivelmente lesões
causadas pelos radicais livres nos órgãos
humanos expostos à luz, como os olhos e a pele.

• Proteção cardiovascular;
• Redução das taxas de colesterol “ruim” LDL;
• Aumento do colesterol “bom” HDL;
• Redução dos triglicerídeos.

“No que diz respeito à formação de trombos,
estudos clínicos e epidemiológicos têm
demonstrado que efeitos anti-trombogênicos
podem ser atribuídos a um aumento de ácidos
graxos n-3 na dieta. Um aumento relativo no
conteúdo de ácido eicosapentaenóico (EPA),
comparado ao do ácido araquidônico, poderia
diminuir a tendência de agregação plaquetária,
devido ao balanço entre tromboxanos e
prostaciclinas e ao seu efeito vasodilatador. Esta
é uma entre as várias funções dos ácidos graxos
n-3, que atuam no sistema cardiovascular e
contribuem para a redução da tendência de
formação de trombos (WEBER e LEAF, 1991).”

• Componente de ação nas membranas
cerebrais;

• Saúde cerebral;
• Age na memória, aprendizado e sistema

cognitivo.

“A elevada porcentagem de DHA na massa
cinzenta do cérebro (cerca de 3% do peso em
seco) e nos segmentos de haste externas das
células fotorreceptoras na retina, indica que o
DHA é essencial para o adequado
desenvolvimento e manutenção das funções do
cérebro e dos olhos. DHA é transportado
ativamente através da placenta de mãe para o
feto e também é encontrada no leite materno,
fatos que ressaltam a importância vital e
biológica do DHA para o crescimento e
desenvolvimento fetal e pós-natal e
desenvolvimento.”

A vitamina A é essencial para a visão, para um
crescimento adequado e para a diferenciação
dos tecidos.

Saúde Cardiovascular

Saúde Cerebral

A vitamina D é essencial para a homeostase.
Classicamente, sabe-se que ela é necessária para
a absorção do cálcio e do fósforo no intestino
grosso, para a sua mobilização a partir dos ossos
e a para a sua reabsorção nos rins. Através
destas três funções, a vitamina D tem um papel
importante em assegurar o funcionamento
correto dos músculos, nervos, coagulação do
sangue, crescimento celular e utilização de
energia.

A vitamina E protege os tecidos do corpo de
reações que os danifiquem (peroxidação) as
quais surgem a partir de muitos processos
metabólicos normais e agentes tóxicos exógenos.
Ainda, protege as membranas biológicas, tais
como as encontradas nos nervos, músculos e
sistema cardiovascular, ajuda a prolongar a vida
dos eritrócitos (glóbulos vermelhos) e ajuda o
organismo a utilizar a vitamina A de forma ótima.

“A luteína tem ação antioxidante que protege as
células contra os radicais livres. Seu consumo
deve estar associado a uma alimentação
equilibrada e hábitos de vida saudáveis”

“O consumo de ácidos graxos ômega 3 auxilia na
manutenção de níveis saudáveis de
triglicerídeos, desde que associado a uma
alimentação equilibrada e hábitos de vida
saudáveis”.
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Quantidade por porção % VD (*) 

Valor energético 9 kcal=38 kj 0%

Gorduras totais 1,0 g 2%

Gorduras 
saturadas

0,3 g 1%

Gorduras 
monoinsaturadas

0,2 g **

Gorduras poli-
insaturados

0,4 g **

Ácido
Docosahexanóico -
DHA

0,12 g **

Ácido 
Eicosapentanóico
– EPA 

0,16 g **

Colesterol 0,0 g **

Vitamina A 600,0 µg 100%

Vitamina D 5,0 µg 100%

Vitamina E 10,0 mg 100%

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

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL 
Porção 1,4 g (2 cápsulas): 

Ingredientes:

Ômega 3 de óleo de peixe, luteína, acetato D-alfa
tocoferol, acetato de retinol e colecalciferol.
Cápsula: gelificante gelatina, umectante glicerina
e corantes INS 171, INS 123, INS 133 e INS 129.
Colorido artificialmente.

ALÉRGICOS CONTÉM DERIVADOS DE PEIXES.
NÃO CONTÉM GLÚTEN.

Sugestão de Uso:

Ingerir 1 (uma) a 2 (duas) cápsulas ao dia, com
auxílio de 200 mL (1 copo) de água, ou conforme
orientação de seu médico e/ou nutricionista.

A porção de 2 cápsulas contém 6 mg de luteína.

Conservação do produto:

Conservar o produto em temperatura ambiente 
(15 – 30 °C), protegido da luz e umidade.

Informações importantes:

• A porção recomendada contém 6 mg de
luteína.

• “Pessoas que apresentem doenças ou
alterações fisiológicas, mulheres grávidas e
lactantes devem consultar o médico antes de
consumir este produto”.

• MEG-3 TM é uma marca da DSM.
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%Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal
ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou
menores dependendo de suas necessidades
energéticas. **Valores diários não estabelecidos.


