
Ficha Técnica

Laboratório Tiaraju LTDA
Av. Sagrada Família, 2924. Santo Ângelo – RS

CEP: 98.805-678
www.tiaraju.com.br

L - CARNITINA

Registro: Registro no M.S. nº 6.5204.0143.001-3

Código de barras nº: 7898171290329

Embalagem: plástica.

Apresentação comercializada: frasco plástico
contendo 120 cápsulas de 500 mg.

Prazo de validade: 24 meses. 

Introdução:

A L-Carnitina desempenha um papel essencial no

metabolismo energético do organismo, pois,

transporta os ácidos graxos para o interior das

mitocôndrias (componentes celulares

responsáveis pela geração de energia), onde são

utilizados para gerar energia através do processo

de oxidação. Usando os ácidos graxos como

fonte de energia, o glicogênio muscular é

poupado, retardando a fadiga muscular,

favorecendo a queima das gorduras, levando a

perda de peso e a definição muscular. Além

disso, pode aumentar o fluxo sanguíneo aos

músculos devido também ao seu efeito

vasodilatador e antioxidante.

A L-Carnitina auxilia na queima da gordura

corporal, sendo um importante agente no

processo de emagrecimento, melhorando a

performance física e a definição muscular.



Quantidade por porção % VD (*) 

Cromo 35 µg 100%

Não contêm quantidades significativas de valor
energético, carboidratos, proteínas, gorduras totais,
gorduras saturadas, gorduras trans, fibra alimentar
e sódio.

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL 
Porção de 2,43 g (4 cápsulas): 

Benefícios da L-Carnitina:

• Produz energia a partir da gordura;

• Reduz gordura corporal;

• Possui ação antioxidante e vasodilatadora;

• Mantem a resistência ao esforço;

• Promove a recuperação muscular após a

prática de exercício;

• Impedir a fadiga precoce durante a prática de

exercício;

• Contribui para a definição muscular;

• Auxilia na melhora do perfil lipídico

sanguíneo;

• Fornecer energia ao coração.

Ingredientes: L-Carnitina, lubrificante estearato
de magnésio, antiumectante dióxido de silício,
picolinato de cromo. Cápsula: gelificante
gelatina, corantes azorrubina (INS 122), dióxido
de titânio (INS 171) e azul brilhante (INS 133).

Sugestão de Uso: Consumir 4 cápsulas ao dia
(2000 mg de L-Carnitina), ou conforme
orientação de nutricionista e/ou médico. Se
preferir, pode consumir apenas 2 cápsulas ao dia
antes da atividade física (1000 mg de L-
carnitina). Cada cápsula contém 500 mg de L-
Carnitina.

Conservação do produto:

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

Informações importantes:

• Consumir este produto conforme a sugestão
de uso constante nesta embalagem.
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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.

Cada cápsula contém 500 mg de L- Carnitina. A 
porção de 4 cápsulas fornece 2000 mg de L -

Carnitina. 

• Gestantes, nutrizes e crianças até (três) anos,
somente devem consumir este produto sob
orientação de nutricionista e/ou médico.

• O Ministério da saúde adverte: Não existe
evidências científicas comprovadas de que
este alimento previna, trate ou cure doenças.

• Não contém glúten.


