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ADMIRE
Peptídeos de colágeno VERISOL®, 
hibisco, uva, vitaminas e minerais.

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

Código de barras nº: 7 898171290343

Embalagem: sachê.

Apresentação comercializada: Caixa de papel 

contendo 15 sachês com 5 g cada.

Prazo de validade: 24 meses. 

Introdução:

Pó para o preparo de bebida à base de peptídeos
de colágeno VERISOL®, hibisco, uva, vitaminas e
minerais.

Estudos comprovam que os Peptídeos Bioativos de
Colágeno VERISOL® combatem os sinais do
envelhecimento agindo de dentro para fora.
VERISOL® foi desenvolvido a partir de uma série de
estudos e pesquisas que originaram uma
combinação única de Peptídeos Bioativos de
Colágeno que atuam nas camadas mais profundas
da pele, provocando uma resposta quimiotática em
fibroblastos dérmicos, promovendo o aumento da
síntese de colágeno tipo I e proteoglicanos. Sua
fórmula patenteada apresenta resultados
cientificamente comprovados a partir de 8 semanas
de consumo diário.

O hibisco e a uva são ricos em substâncias
antioxidantes que protegem os vários sistemas
orgânicos do stress oxidativo.

A formulação contém também vitaminas A, C, E , D,
B2, B3 e B6, bem como zinco, cobre, selênio e
manganês, fundamentais para o organismo
incluindo saúde e beleza da pele.



Quantidade por porção % VD (*) 

Valor energético 14 kcal = 59 kJ 0%

Proteínas 2,5 g 3%

Carboidratos 1,0 g 0%

Fibras 0,7 g 3%

Vitamina A 600,0 µg RE 100%

Vitamina C 45,0 mg 100%

Vitamina D 5,0 µg 100%

Vitamina E 10,0 mg 100%

Riboflavina (B2) 1,3 mg 100%

Niacina (B3) 16,0 mg 100%

Piridoxina (B6) 1,3 mg 100%

Zinco 7,0 mg 100%

Cobre 900,0 µg 100%

Selênio 34,0 µg 100%

Manganês 2,3 mg 100%

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

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
Porção de 5,0 g (1 sachê):
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Ingredientes: colágeno hidrolisado (peptídeos de
colágeno Verisol®), Hibiscus sabdariffa em pó,
polpa de uva desidratada, veículo polidextrose,
aroma idêntico ao natural de uva, mix de
vitaminas e minerais (veículo maltodextrina, ácido
L-ascórbico (vitamina C), acetato D-alfa tocoferol
(vitamina E), óxido de zinco, niacina
(nicotinamida), sulfato de manganês, palmitato de
retinol (vitamina A), sulfato de cobre, riboflavina
(vitamina B2), cloridrato de piridoxina (vitamina
B6), selenito de sódio e colecalciferol (vitamina D),
espessante goma guar, acidulante ácido cítrico,
antiumectante dióxido de silício, edulcorante
glicosídeos de esteviol, picolinato de cromo.

Sugestão de Uso: misturar 5 g (1 sachê) com 200
mL (1 copo) de água. Está pronto para beber!
Consumir 1 sachê ao dia.

Conservação do produto:

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

Informações importantes:

• Não contém glúten.

• Sabor UVA.

• Zero Lactose.


