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Colágeno
+ Vitamina C 600 mg

Ficha Técnica

Introdução:

Registro:
Registro no M.S nº 6.5204.0057.001-6.

O colágeno é a proteína mais abundante no
organismo, constituindo cerca de 30% das
proteínas do nosso corpo e 6% do nosso peso
total.

Código de barras nº: 7898171283086.

Embalagem: Plástica.

Apresentação comercializada:
Frasco
plástico contendo 100 comprimidos + 10
grátis, de 600 mg.

Prazo de validade: 24 meses.

O colágeno tem função estrutural, ou seja,
proporciona sustentação às células, impedindo a
deformação dos tecidos. O colágeno faz parte da
composição de órgãos de sustentação como a
pele, os ossos, tendões e cartilagens.
A partir dos 30 anos, o corpo sofre uma perda de
colágeno por volta de 1% por ano, e aos 50,
passa a produzir apenas uma média de 35% do
colágeno necessário para os órgãos de
sustentação.
A deficiência de colágeno provoca flacidez
muscular, fragilidade articular e óssea, diminui a
espessura do fio capilar, promove a desidratação
e perda de elasticidade da pele, acarretando em
flacidez, rugas e estrias. O uso diário do Colágeno
não tem contraindicação e é capaz de estimular
a produção do colágeno natural.

O colágeno hidrolisado em pó fornece
aminoácidos fundamentais para a manutenção
de ossos e a reconstituição ou regeneração de
algumas articulações.
Estudos mostram que o consumo de colágeno
aliado a atividade física o torna uma excelente
fonte proteica capaz que sintetizar massa magra.

Informações importantes:
• Ministério da Saúde adverte: Não existe
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 nutricionistas ou médicos.

Os benefícios do Colágeno:
 Hidrata, melhora a elasticidade e a firmeza da
pele.
 Combate a flacidez, celulite e estrias;
 Retarda o envelhecimento e previne rugas
 Contribui para saúde de ossos e articulações;
 Fortalece unhas e cabelo.
Ingredientes:
Colágeno hidrolisado em pó, vitamina C,
lubrificantes estearato de magnésio e talco,
antiumectante dióxido de silício coloidal.
Revestimento:
hidroxipropilmetilcelulose,
polietilenoglicol, corante INS 129, dióxido de
titânio e polissorbato 80.
Sugestão de Uso:
Ingerir de 2 a 3 comprimidos, 2 (duas) a 3 (três)
vezes ao dia, juntamente com as refeições.
Ingerir com auxílio de 200 mL (1 copo) de água.
Conservação do produto:
• Temperatura ambiente (15-30°C), protegido
da luz e umidade.
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• Não contém glúten.

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
Porção de 1,2 g ( 2 comprimidos):
Quantidade por porção
Valor energético

% VD (*)
4 Kcal = 17 kJ

0%

Proteínas

1g

2%

Vitamina C

10 mg

22%

Não contém quantidades significativas de
carboidratos, gorduras totais, gorduras saturadas,
gordura trans, fibra alimentar e sódio.
* %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.**Valores diários não estabelecidos.

