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Sabor: 
- Laranja  
 

Colágeno 

      Active 

Registro:  Isento de Registro conforme 
Resolução RDC  nº 27/10. 

Código de barras nº:  7898171289590 

Embalagem:  Plástica. 

Apresentação comercializada: Frasco plástico 
contendo 250 g. 

Prazo de validade: 24 meses. 

Introdução:  
 
Produto a base de colágeno, fibras, vitaminas e 
minerais. 

  
O Colágeno 
• Melhora elasticidade e firmeza da pele. 
• Responsável pela saúde das cartilagens e 

articulações. 
• Fortalecimento do fio capilar e das unhas. 

 
Fibras solúveis: 
• Auxiliam no bom funcionamento intestinal. 
• Provocam sensação de saciedade, podendo 

auxiliar nas dietas de emagrecimento. 
  

Vitamina C e Vitamina E: 
• Atividade antioxidante.  
• A vitamina C aumenta e facilita a absorção do 

colágeno. 
• Fortalecem a imunidade. 

 
Picolinato de Cromo: 
• Ajuda a manter os níveis de açúcar no sangue, 

atuando com um coadjuvante nas dietas de 
emagrecimento. 

Ficha Técnica 



Quantidade por porção % VD (*)  

Valor energético 24 kcal = 101 kJ 1% 

Carboidratos 3 g 1% 

Proteínas 3 g 4% 

Fibra alimentar 3 g 12% 

Vitamina C 22 mg 50% 

Vitamina E 5 mg 50% 

Cromo 17 mg 50% 

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

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL  
Porção 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: 
 
Polidextrose, colágeno hidrolisado, 
maltodextrina, vitamina C, vitamina E, picolinato 
de cromo, ácido cítrico, sucralose, aroma 
idêntico ao natural de laranja, corante amarelo 
crepúsculo (INS 110). 
 
Sugestão de Uso: 
 
Dissolva 10 g (1 colher de sopa) em 200 mL (1 
copo) de água e misture manualmente ou no 
liquidificador. Está pronto para beber, pois já 
vem adoçado. Consumir de 1 a 2 vezes ao dia. 
 
Conservação do produto: 
 
• Conservar o produto em temperatura 

ambiente (15 - 30 ºC), protegido da luz e 
umidade. 

• Após aberto, recomenda-se consumir o 
produto em até 30 dias. 

 
Informações importantes: 
 
• Não contém glúten. 
• Enriquecido com cromo. 
• Fonte de vitamina C e E. 
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