
CHÁ VERDE COM CÓLAGENO INSTANTANEO 
Pó para Preparo de Bebida a Base de Chá Verde, colágeno, fibras, e vitamina C. 

Ficha técnica 

REGISTRO: Isento de Registro no M.S. conforme 
Resolução RDC n° 27/10. 
 
 
CÓDIGO DE BARRAS N°:   
7898171287947 (Sabor abacaxi) 
7898171287954 (Sabor frutas vermelhas) 
 
 
APRESENTAÇÃO COMERCIALIZADA: Frasco de plástico 
contendo 200 g. 
 
 
PRAZO DE VALIDADE: 24 meses. 



INGREDIENTES:  Chá verde solúvel (Camellia sinensis L.), colágeno hidrolisado, vitamina C, maltodextrina, 
polidextrose e sucralose (edulcorante).  
Sabor abacaxi: aroma idêntico ao natural de abacaxi. 
 
SUGESTÃO DE USO: O Chá Verde com colágeno é uma mistura para preparo de bebida. Sua fórmula permite 
solubilidade instantânea com água quente ou fria. Basta dissolver 1 ou 2 colheres de sopa rasa do produto 
em 200 mL (1 copo) de água quente ou fria. Está pronto para beber, pois já vem adoçado. 

*%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.   

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL 
Porção de 10 g (2 colheres de sopa rasa) 

Quantidade por porção %VD (*) 

Valor energético 20 Kcal = 84 kJ 1% 

Carboidratos 4 g 1% 

Proteínas 1 g 1% 

Fibra alimentar 3,6 g 14% 

Vitamina C 12 mg 27% 

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



O PRODUTO: 

- Chá verde: é obtido a partir das folhas da planta Camellia sinensis. É assim 

denominado porque as folhas sofrem pouca oxidação durante seu processamento, 

mantendo sua composição química. Sua composição destaca-se pela presença de 

substâncias antioxidantes, chamadas polifenóis. Além disso, contem as catequinas, 

que juntamente com a cafeína do chá verde, auxiliam na queima de gordura 

corporal.  

- Colágeno hidrolisado: proteína responsável pela hidratação, elasticidade e firmeza 

da pele, cabelos e unhas. Auxilia na prevenção de rugas e estrias.  

- Fibras: auxiliam no bom funcionamento e na manutenção da função intestinal, além 

de gerarem sensação de saciedade, auxiliando nas dietas de perda de peso.  

- Vitamina C: aumenta a absorção do colágeno. 



CONSERVAÇÃO DO PRODUTO: Temperatura ambiente (15-30°C), protegido da luz e 
umidade.  
  
INFORMAÇÕES IMPORTANTES: NÃO CONTÉM GLÚTEN. 
 
Consumir este produto conforme a sugestão de uso constante na embalagem. 
  
Após aberto, recomenda-se consumir o produto em 30 dias. 


