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Solanum melongena 

Berinjela 

Registro: 
Registro no M.S. n° 6.5204.0040.001-3 

Código de barras nº: 7898171287596 

Embalagem:  Plástica 

Apresentação comercializada: Frasco plástico 
contendo 60 cápsula + 10 grátis, de 400 mg. 

Prazo de validade: 24 meses. 

Introdução: 

 
A Berinjela é um legume que contém vitaminas, 

e sais minerais como cálcio, fósforo e ferro, além 

de ser excelente fonte de fibras. 

 

A berinjela desidratada é um alimento saboroso 

e rico em nutrientes funcionais tais como: 

flavonoides, aminoácidos, sais minerais e fibras. 

Destaca-se por ser um auxiliar na manutenção da 

saúde. Estudos têm demonstrado que ela pode 

ser um auxiliar no controle de altos níveis 

plasmáticos de colesterol, fato que pode ser 

explicado pela inibição na absorção intestinal do 

colesterol, devido à ligação de componentes da 

berinjela com sais biliares. A redução do 

colesterol plasmático também pode estar 

associada à presença de niacina. 

 

Benefícios: 

 

 Reduz o nível de colesterol LDL do sangue; 

 

 Reduz o nível de glicose; 

 

 Melhora o funcionamento intestinal; 

 



Quantidade por porção % VD (*)  

Fibra alimentar 0,7 g 3 % 

Não contém quantidades significativas de valor 
energéticos, carboidratos, proteínas, gorduras 
totais, gorduras saturadas, gorduras trans, 
colesterol e sódio. 

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL  
Porção de 1,2 g (3 cápsulas):  

*%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. 

 Reduz níveis de triglicerídeos do sangue. 
 

Ingredientes: 
 
Berinjela desidratada em pó (Solanum 
melongena). Cápsula: gelatina (gelificante) e 
glicerina (umectante). 
 
Sugestão de Uso: 
 
Ingerir 3 cápsulas ao dia, juntamente com 200 
mL (1 copo) de água. 
 
Conservação do produto: 
 
• Temperatura ambiente (15-30°C), protegido 

da luz e umidade. 
 
Informações importantes: 

 
• O Ministério da Saúde adverte: Não existem 

evidências científicas comprovadas de que 
este alimento previna, trate ou cure doenças. 
 

• Gestantes, nutrizes e crianças até 3 (três) 
anos, somente devem consumir este produto 
sob orientação de nutricionista e/ou médico. 

 
• Não contém glúten. 
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