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Multi Oils 
    Ômega 3-6-9 

Registro:  
Registro no M.S. 6.5204.0112.001-4 

Código de barras nº: 7898171288883   

Embalagem: Plástica. 

Apresentação comercializada: Frasco plástico 
contendo 60 softcaps + 10 grátis, de 1000 
mg. 

Prazo de validade: 24 meses. 

Introdução: 
 
• Fonte de ômegas 3, 6 e 9. 
 
• Seus benefícios à saúde incluem a redução e 

manutenção das taxas de colesterol, 
mantendo a saúde cardiovascular.  

 
• Quando associado a atividade física, auxilia no 

ganho de massa magra e na perda de peso. 
  
• Acelera o metabolismo, facilitando a queima 

de gordura. 
  
• Fonte de vitaminas: A, D e E. 
  
• 100% da IDR das vitaminas e do cromo na 

porção.  
 

• Fonte de cromo. O cromo auxilia o 
metabolismo de carboidratos, gorduras e 
proteínas.  

 
•  Ação antioxidante. 



Quantidade por porção % VD (*)  

Valor energético 18 Kcal=766 kJ 1% 

Gorduras totais 2 g 4% 

Gorduras saturadas 0,7 g 3% 

Ácido láurico 0,3 g ** 

Ácido mirístico 0,1 g ** 

Gorduras 
monoinsaturadas 

0,2 g ** 

Ácido oleico 0,2 g ** 

Gorduras poli-
insaturadas 

1,1 g ** 

Ácido linoleico 0,6 g ** 

Ácido linolênico 0,5 g ** 

Vitamina A 600 μg RE 100% 

Vitamina D 5,0 μg 100% 

Vitamina E 10,0 mg 100% 

Cromo 35 μg 100% 

Não contém quantidades significativas de  
carboidratos, gorduras trans, colesterol, fibra 
alimentar e sódio. 

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL  
Porção de 2,8 g (2 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. **Valores diários não 
estabelecidos. 

Ingredientes: 
 
Óleo de Coco (Cocos nucifera L.) Óleo de cártamo 
(Carthamus tinctorius L.), Óleo de Chia (Salvia 
hispanica L.), acetato D-alfa tocoferol (Vitamina 
E), acetato de retinol (vitamina A), picolinato de 
cromo e colecalciferol (vitamina D). Cápsula: 
gelificante gelatina e umectante glicerina. 
 
Sugestão de Uso: 
 
Ingerir 2 (duas) cápsulas ao dia, ou conforme 
orientação do médico ou nutricionista, 
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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