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L-Carnitina + Cromo

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

Código de barras nº: 7898171290220

Embalagem: plástica.

Apresentação comercializada: frasco plástico
contendo 120 + 10 cápsulas, de 500 mg.

Prazo de validade: 18 meses.

Introdução:

A L-Carnitina é um nutriente natural que
desempenha um papel essencial no metabolismo
energético do organismo. A L-Carnitina
transporta os ácidos graxos para o interior das
mitocôndrias, onde são utilizados para gerar
energia.

A L-Carnitina tem um papel importante no
abastecimento de energia aos principais órgãos,
como o coração, os músculos, o fígado e as
células do sistema imunológico.

A L-Carnitina desempenha uma função essencial
no organismo para:
• produzir energia a partir da gordura;
• manter a resistência ao esforço;
• promover a recuperação muscular após a

prática de exercício;
• impedir a fadiga precoce durante a prática de

exercício;
• fornecer energia ao coração.

Suplementar a dieta com L-Carnitina ajuda a
conservar a saúde em períodos de tensão e a
otimizar a qualidade de vida.



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): 

*%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.

Devido à função importante e fundamental da L-
Carnitina no metabolismo energético, as
pessoas podem se beneficiar de diversas formas,
ingerindo suplementos com L-carnitina:
• Atletas que realizam treinos de resistência ou

força, assim como atletas amadores;
• Pessoas seguindo programas de manutenção

de peso;
• Pessoas que têm uma alta demanda de

energia para lidar com a vida diária;
• Vegetarianos e pessoas que ingerem pouca

carne;
• Pessoas que querem manter e melhorar a sua

saúde.

O cromo é um mineral que auxilia na regulação
da glicemia e no aumento dos receptores de
insulina na membrana plasmática. Também
contribui para a redução dos níveis de colesterol
LDL e aumento dos níveis de colesterol HDL,
ainda é responsável pela otimização do
metabolismo lipídico.

Ingredientes:

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

Sugestão de Uso:

Consumir de 2 a 4 cápsulas ao dia, ou conforme
orientação do médico e/ou nutricionista. 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.
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Informações importantes:

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

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

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


