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

Código de barras nº: 7898171781599 

Embalagem: Plástica. 

Apresentação comercializada: Frasco plástico 
contendo 150 g. 

Prazo de validade: 24 meses. 

Introdução: 

 

A amora é rica em vitamina C e antocianinas 

(substâncias responsáveis pela coloração do 

fruto), as quais exercem atividade 

antioxidante. O consumo de frutas, como a 

amora, em conjunto com um estilo de vida 

saudável, incluindo dieta equilibrada e 

exercícios físicos, pode trazer benefícios à 

saúde humana. 

 

Auxilia no tratamento de distúrbios da 

tensão pré-menstrual (TPM). Além disso, 

pode agir como laxante, diurética e 

depurativa, pois contém potássio, fósforo e 

cálcio. A amora é extremamente rica em 

vitaminas A, B, C e taninos. Devido a 

presença de antocianinas e polifenois 

previne os danos provocados pelos radicais 

livres nos órgãos e tecidos corporais. 



Quantidade por porção % VD (*)  

Valor energético 34 Kcal=143 kJ 2% 

Carboidratos 8,5 g 3% 

Fibra alimentar 0,5 g 1% 

Vitamina C 3,7 mg 7% 

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. 

Ingredientes: 
 

Polpa de amora (Morus nigra) desidratada 
em pó. 
 
Sugestão de Uso: 
 
Misturar 10 g( 1 colher de sopa) do pó com 
200 mL (1 copo) de água, suco, iogurte ou 
outros alimentos e 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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