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Isen Sugar 

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

Código de barras nº: 7898171288678 

Embalagem: Plástica. 

Apresentação comercializada: Embalagem 
plástica contendo 200 g. 

Prazo de validade: 24 meses. 

Introdução: 
 
O maracujá é fonte de vitaminas A, C e do 
complexo B. Além disso, apresenta boa 
quantidade de sais minerais (ferro, sódio, cálcio 
e fósforo). Ainda possui propriedades que 
funcionam como calmante natural no organismo 
humano e ainda é uma ótima opção para ganhar 
energia. 
 
A fibra de maracujá também traz benefícios, pois 
tem efeitos positivos na diminuição do nível de 
colesterol, triglicérides e no bom funcionamento 
do sistema gastrointestinal. Mas o maior 
benefício está na casca do maracujá, ela é rica 
em uma substância chamada pectina, uma 
fração de fibra solúvel que torna mais lenta a 
absorção de alimentos, após as refeições, sendo 
benéfica para normalizar a os índices de glicose e 
ajuda a diminuir o colesterol (através da 
formação de gel). 
 
A fibra de maracujá também traz benefícios, pois 
tem efeitos positivos na diminuição do nível de 
colesterol, triglicérides e no bom funcionamento 
do sistema gastrointestinal.  



Quantidade por porção % VD (*)  

Valor energético 9 Kcal = 38 kJ 0% 

Carboidratos 1,6 g 0% 

Proteínas 0,7 g 1% 

Fibra alimentar 6,5 g 26% 

Não contém quantidades significativas de gorduras 
totais, gorduras saturadas, gordura trans, colesterol 
e sódio. 

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL  
Porção de 10 g (1 colher de sopa):  

* %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. 

Mas o maior benefício está na casca do 
maracujá, ela é rica em uma substância chamada 
pectina, uma fração de fibra solúvel que torna 
mais lenta a absorção de alimentos, após as 
refeições, sendo benéfica para normalizar a os 
índices de glicose e ajuda a diminuir o colesterol 
(através da formação de gel). 
 
O maracujá é fonte de vitaminas A, C e do 
complexo B. Além disso, apresenta boa 
quantidade de sais minerais (ferro, sódio, cálcio 
e fósforo). Ainda possui propriedades que 
funcionam como calmante natural no organismo 
humano e ainda é uma ótima opção para ganhar 
energia. 
 
Ingredientes: 
 
Maracujá desidratado em pó. 
 
Sugestão de Uso: 
 
Misturar 10 g (1 colher de sopa) de Isen Sugar 
com 200 mL (1 copo) de água, suco, iogurte ou 
outros alimentos de sua preferência. Consumir 
de 1 a 2 vezes ao dia. 
 
Conservação do produto: 
 
• Temperatura ambiente (15 - 30°C), protegido 

da luz e umidade. 
 
Informações importantes: 
 
• Não contém glúten. 
 
• Após aberto, recomenda-se consumir o 

produto em 30 dias. 
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