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RASPBERRY

Registro:
Registro no M.S n° 6.5204.0132.001-3

Código de barras nº: 7898171289569

Embalagem: Plástica.

Apresentação comercializada: Frasco plástico 
contendo 60 softcaps + 10 grátis. 

Prazo de validade: 18 meses.

Introdução:

Cada vez mais os estudos associam a promoção da
saúde com o consumo de frutas. Fatores como
prevenção e redução do risco de doenças
cardiovasculares e diabetes são evidenciados
nestes estudos.

As frutas contêm numerosos componentes
bioativos e são especialmente ricas em compostos
fenólicos, tais como os flavonoides e ácidos
fenólicos, e procianidinas. Acredita-se que estes
compostos trabalham sinergicamente para
promover a saúde humana através de uma
variedade de mecanismos, tais como a atividade
antioxidante, impactando nos processos celulares
associados a apoptose, a agregação de plaquetas,
dilatação dos vasos sanguíneos, e atividades
enzimáticas associadas à desintoxicação.

As framboesas (Raspberry - Rubus idaeus L.) são
frutos populares da família Rosaceae. O fruto é
conhecido por ser uma rica fonte de antioxidantes,
principalmente devido ao seu elevado teor de
compostos fenólicos (cianidinas, antocianinas,
elagitaninos, ácidos fenólicos, e conjugados de
ácido elágico e quercetina).

Ficha Técnica



Quantidade por porção % VD (*) 

Valor energético 20 kcal = 86 kJ 1%

Carboidratos 0,8 g 0%

Proteínas 0,7 g 1%

Gorduras totais 1,6 g 3%

Gorduras saturadas 0,2 g 1%

Gorduras

monoinsaturadas

0,7 g **

Ômega 9 – ácido oleico 0,7 g **

Gorduras poli-insaturadas 0,7 g **

Ômega 3 – ácido 

linolênico

0,4 g **

Ômega 6 – ácido linoleico 0,2 g **

Vitamina A 600 µg RE 100%

Vitaminas C 45 mg 100%

Vitamina E 10 mg 100%

Zinco 7 mg 100%

Selênio 34 µg 100%

Cromo 35 µg 100%

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

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL 
Porção de 4,2 g (6 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.
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A cetona (4- (4-hidroxifenil) butan-2-ona) é um
importante composto aromático presente na
framboesa vermelha - Raspberry (Rubus idaeus).
A estrutura das cetonas é semelhante a estrutura
da capsaicina e da sinefrina, compostos
conhecidos por atuarem no metabolismo lipídico.
Marimoto, et al., 2004, em seu estudo, concluiu
que as cetonas são capazes de reduzir taxas de
gordura hepática e corporal, devido a sua
capacidade de alterar o metabolismo lipídico.

• Fonte de vitaminas A, C e E.

• Enriquecido com minerais: zinco, selênio e
cromo.

• Rico em ômegas 3, 6 e 9.

Referências Bibliográficas:

• BRUNO, Gene. Garcinia, Raspberry Ketone & Green Coffee Bean
Extract. 2013.

• MORIMOTO, Chie et al. Anti-obese action of raspberry
ketone. Life sciences, v. 77, n. 2, p. 194-204, 2005.

• PARK, Kyoung Sik. Raspberry ketone increases both lipolysis and
fatty acid oxidation in 3T3-L1 adipocytes. Planta medica, v. 76,
n. 15, p. 1654, 2010.

• VENKETESHWER A. RAO AND SNYDER D. M. Raspberries and
Human Health: A Review. J. Agric. Food Chem. 2010, 58, 3871–
3883 3871.

• ZHANG L. et al. Inhibitory effect of raspberrirch digestive
enzyme and their antioxidant properties and phenolic
composition. Food Chemistry 119 (2010) 592–599. 2009.

Ingredientes: raspberry (Framboesa) - Rubus
idaeus desidratado em pó, óleo de linhaça, azeite
de oliva, emulsificante lecitina de soja, ácido L-
ascórbico (Vitamina C), acetato D-alfa tocofero
(Vitamina E), óxido de zinco, palmitato de retinol
(vitamina A), picolinato de cromo e selenito de
sódio. Cápsula: gelificante gelatina, umectante
glicerina, corantes INS 171, INS 129 e INS 122.

ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE SOJA.
NÃO CONTÉM GLÚTEN.

Sugestão de Uso: ingerir 2 cápsulas, 2 a 3 vezes ao
dia, com 200 mL (1 copo) de água, ou de acordo
com orientação de seu médico e/ou nutricionista.

Conservação do produto:

• Conservar o produto em temperatura ambiente
(15 – 30 ° C), protegido da luz e umidade.

Informações importantes:

• 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.


