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VITAL C

Ficha Técnica

Introdução:

Registro:
Registro no M.S n° 6.5204.0121.001-3

Código de barras nº: 7898171288364

Embalagem: Plástica.

Apresentação comercializada: Frasco plástico
contendo 60 cápsulas , de 500 mg.

Prazo de validade: 18 meses.

O bulbo do alho é composto por óleos voláteis,
como
o
dialildisulfeto,
dialilsulfeto
e
dialiltrisulfeto, além de enzimas, minerais,
vitaminas, lipídios e cerca de 17% de proteínas.
Com a trituração dos dentes de alho, obtém-se a
alicina (s-óxido de dissulfeto de dialila) a partir
de seu percursor biologicamente inativo, a aliina.
A alicina e os outros compostos sulfurosos
voláteis são responsáveis por suas propriedades
como alimento funcional.
O óleo de alho é tradicionalmente usado para
ajudar a aliviar os sintomas associados com
infecções do trato respiratório superior*.
A acerola é uma fruta atrativa pelo seu sabor
agradável e destaca-se por seu reconhecido valor
nutricional, principalmente como fonte de
vitamina C, vitamina A, ferro, cálcio e vitaminas
do complexo B (tiamina, riboflavina e niacina).
Além disso, a acerola contém carotenoides e
bioflavonoides, que potencializam a sua
atividade antioxidante.

A vitamina C (ácido ascórbico) é essencial para a
formação do tecido conjuntivo (que mantém
unidas as estruturas do organismo). Contribui
para a absorção do ferro e para a recuperação de
queimaduras e feridas. Assim como a vitamina E,
a vitamina C é um antioxidante. Age estimulando
o sistema imune e protegendo-o contra danos
gerados pelos radicais livres liberados quando o
corpo está combatendo a infecção.

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.

*Mills e Osso 2005; ESCOP 2003; Bradley 1992;
Felter e Lloyd 1983 [1898]).
A cafeína tem ação estimulante reduzindo a
fadiga e o cansaço físico e mental, melhorando a
atenção e a concentração, bem como o
desempenho de atividades motoras.
Ingredientes: óleo de soja refinado, polpa de
acerola desidratada em pó, maltodextrina, óleo
de alho, cafeína anidra. Cápsula: gelificante
gelatina, umectante glicerina, corantes INS 171,
INS 129 e INS 122.
ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADO DE SOJA.
NÃO CONTÉM GLÚTEN.
Sugestão de Uso:
Ingerir 1 a 2 cápsulas ao dia, com auxílio de 200
mL (1 copo) de água.
Conservação do produto:
• Conservar o produto em temperatura
ambiente (15 – 30 ° C), protegido da luz e
umidade.
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INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
Porção de 1,4 g (2 cápsulas):
Quantidade por porção

% VD (*)

Valor energético

6 Kcal=26 KJ

0%

Gorduras totais

0,7 g

2%

Vitamina C

45 mg

100%

Não contém quantidades significativas de
carboidratos, proteínas, gorduras saturadas,
gorduras trans, fibra alimentar e sódio.
*%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.
Cada cápsula contém 30 mg de cafeína. A porção
de 2 cápsulas contém 60 mg de cafeína.

