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ART LIV
Colágeno hidrolisado, colágeno tipo II, 

cúrcuma, vitaminas C e D.

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

Código de barras nº: 7 898171290350

Embalagem: sachês.

Apresentação comercializada: Caixa de papel 
contendo 15 sachês com 5,5 g cada. 

Prazo de validade: 24 meses. 

Informações do produto:

Art Liv é um pó para o preparo de bebida à base de
peptídeos do colágeno hidrolisado, curcuma,
colágeno tipo II, vitaminas C e D.

Os peptídeos biologicamente ativos do colágeno
hidrolisado atravessam a mucosa do intestino
intactos e se acumulam na cartilagem, onde
estimulam a produção natural de colágeno tipo II e
proteoglicanas, constituintes da cartilagem. Estudos
científicos mostram que suplementação com
colágeno pode estimular o crescimento de novas
células da cartilagem, além de reduzir a dor nas
articulações.

O colágeno tipo II é um colágeno não-desnaturado,
derivado da cartilagem de frango. É fabricado
através de um processo de produção que garante a
obtenção de um colágeno puro, sem alteração
molecular, com atividade biológica inalterada.

Uma das principais doenças relacionadas à
cartilagem é a osteoartrite, que afeta as juntas do
corpo humano (principalmente coluna, joelho,
dedos e quadril), provocando inflamação.
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Ingredientes:

Colágeno hidrolisado e colágeno tipo II, carbonato
de cálcio (ou citrato malato), óxido de magnésio,
corante natural cúrcuma, aroma idêntico ao
natural de laranja e abacaxi, antiumectante dióxido
de silício, ácido ascórbico e colecalciferol.

Sugestão de Uso:

Misturar 5,5 g (1 sachê) com 200 mL (1 copo) de
água. Está pronto para beber! Se preferir, adoce a
gosto. Consumir 1 a 2 sachês ao dia.

Conservação do produto:

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

Informações importantes:

• Não contém adoçantes artificiais.

• Zero Lactose.

• Sabor LARANJA COM ABACAXI.

A principal proteína estrutural responsável pela
tração e firmeza do tecido cartilaginoso é o
colágeno tipo II. No caso da osteoartrite, por se
tratar de uma doença auto imune, o próprio
organismo acaba por não reconhecer o colágeno
tipo II, levando a produção de enzimas colagenase
provocando a quebra da cartilagem, que tem por
consequência a inflamação e dor. Nesse caso, uma
das maneiras de ajudar o corpo a repor a proteína
perdida é por meio de suplementação da mesma.

A vitamina C contribui para a síntese de fibras de
colágeno mais resistentes.

A vitamina D aumenta a absorção e fixação de
cálcio nos ossos.

Art Liv é indicado para ajudar na prevenção e
tratamento de dores articulares, problemas nos
ligamentos e tendões, osteopenia (perda da
densidade mineral óssea) e osteoartrite. Também
auxilia na proteção das articulações de praticantes
de atividade física de maior impacto, como a
corrida, onde existe desgaste nesta região.

A combinação do Art Liv proporciona a reposição
do colágeno bem como a estimulação de sua
síntese.

E ainda, pode ser usado como prevenção no
envelhecimento, uma vez que a partir dos 25 anos
o nosso corpo vai reduzindo a produção natural
de colágeno, e aos 50 anos só conseguimos
produzir cerca de 35% da necessidade de
colágeno.
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INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
Porção de 11 g (2 sachê)

* %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.

Quantidade por porção % VD (*) 

Valor energético 34 kcal = 143 kJ 1%

Carboidratos 0,5 g 2%

Proteínas 8,0 g 11%

Vitamina C 45 mg 100%

Vitamina D 5,0 µg 100%

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

• Não contém corantes artificiais. 

• Contém corante natural cúrcuma.

• Não contém glúten.

• Cada sachê contém 5 g de colágeno hidrolisado e 20 
mg de colágeno tipo II.


