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FEIJÃO BRANCO 
com Picolinato de Cromo

Registro: 
Registro no M.S. n.º 6.5204.0110.001-3

Código de barras nº: 7898171290152

Embalagem: plástica.

Apresentação comercializada: frasco plástico
contendo 60 cápsulas + 10 grátis, de 500 mg.

Prazo de validade: 24 meses.

Introdução:

O feijão branco é muito procurado por quem

deseja perder peso ou enfrentar uma dieta

restritiva, devido às suas propriedades. Sua

farinha auxilia no emagrecimento e na redução

dos níveis de açúcar no sangue. A responsável á

a proteína presente no feijão branco, a

faseolamina, a qual inibe a absorção de glicose

(amido) pelo organismo.

Entretanto, por ser uma proteína, a faseolamina

é desnaturada quando cozida. Sendo assim, para

aproveitar ao máximo os benefícios, a melhor

maneira de consumi-la é na forma de farinha.

Os benefícios da farinha de feijão branco estão

relacionados à quantidade de fibras que ela

carrega. Além de colaborarem com o

funcionamento do intestino, elas dão a sensação

de saciedade, fazendo com que você coma

menos e auxiliando no emagrecimento.

Ficha Técnica



Quantidade por porção % VD (*) 

Valor energético 7 Kcal = 27 kJ 0%

Carboidratos 1,2 g 1%

Proteínas 0,4 g 2%

Fibra alimentar 0,5 g 2%

Cromo 35 µg 100%

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

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL 
Porção de 2,0 g (4 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.

Ingredientes: farinha de feijão branco (Phaseolus
vulgaris L.) e picolinato de cromo. Componentes
da cápsula: gelificante gelatina e umectante
glicerina.

Sugestão de Uso:

Ingerir 2 cápsulas, 2 vezes ao dia, antes das
principais refeições, 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 anos
somente devem consumir este produto sob
orientação de nutricionista ou médico.

• NÃO CONTÉM GLÚTEN.
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