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TIARASOY

Registro: Registro no M.S. n° 6.5204.0054.001-1

Código de barras nº: 7898171783821

Embalagem: Papel.

Apresentação comercializada: Cartucho
contendo 90 cápsulas em blísteres, de 500
mg.

Prazo de validade: 24 meses.

Introdução:

A soja vem sendo utilizada atualmente devido ao
seu elevado teor proteico e também por possuir
em sua composição as isoflavonas. O gérmen de
soja, é ainda a parte mais rica da soja, pois é
onde se concentra mais isoflavonas que o
restante do grão. As isoflavonas são chamadas
de fitoestrógenos (hormônios vegetais) que
estão amplamente distribuídas no reino vegetal,
principalmente entre as leguminosas.

Sua estrutura é semelhante ao estrogênio
(hormônio feminino). As isoflavonas auxiliam na
redução dos sintomas relacionados à
menopausa. Durante este período, ocorrem
modificações no organismo feminino e a
produção de estrogênio é reduzida. É rico
também em fibras, proteínas e saponinas, além
de outros nutriente importantes para a
prevenção e manutenção da saúde.

As proteínas da soja diminuem as taxas de
triglicérides, colesterol ruim (LDL) e aumentam
as taxas de colesterol bom (HDL).

Estudos demonstram que as isoflavonas
aumentam a secreção de insulina.
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Quantidade por porção % VD (*) 

Valor energético 21 Kcal = 88 kJ 1 %

Carboidratos 2 g 1 %

Proteínas 1,8 g 2 %

Gorduras totais 0,6 g 1 %

Não contém quantidades significativas de gorduras
saturadas, gordura trans, fibra alimentos e sódio.

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL 
Porção de 4,5 g (9 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: gérmen de soja (Glicyne Max).
Componentes da cápsula: gelificante gelatina,
umectante glicerina e veículo água purificada.

ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADO DE SOJA.
NÃO CONTÉM GLÚTEN.

Sugestão de Uso:

Ingerir 1 (uma) a 3 (três) cápsulas, 3 (três) vezes
ao dia, com uma quantidade suficiente 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 nutricionistas ou médicos.
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QUANTIDADE DE ISOFLAVONAS CONFORME A 
SUGESTÃO DE USO: 

Cada cápsula contém 2,2% de isoflavonas, ou seja,
11 mg/cápsula.

Ingestão de 3 cápsulas: 33 mg de isoflavonas.

Ingestão de 6 cápsulas: 66 mg de isoflavonas.

Ingestão de 9 cápsulas: 99 mg de isoflavonas.


