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Beta-glucana de levedo Saccharomyces cerevisiae

Mistura líquida para o preparo de bebidas à base de beta-glucana de levedo de cerveja 
(Saccharomyces cerevisiae) com vitamina e mineral.

Frasco com 20 ml.

INGREDIENTES:  Água, beta-glucana de levedo de cerveja (Saccharomyces cerevisiae), 
gluconato de zinco, ácido ascórbico, aroma de cranberry, edulcorantes sorbitol, ciclamato 
de sódio e sucralose, conservador metilparabeno e regulador de acidez hidróxido de sódio.

NÃO CONTÉM GLÚTEN 

NÃO CONTÉM AÇÚCAR

Contém aromatizante sabor Cranberry

Rico em Vitamina C e Zinco
 

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL -  Porção de 1,4 mL (10 gotas)

Não contém quantidade significativa de proteínas, gorduras totais, gorduras satu-
radas, 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.
** Valores diários não estabelecidos.

O QUE É BECAN?
BECAN contém ingrediente, da levedura Saccharomyces cerevisiae, o beta-glucana 1,3 
/ 1,6. BECAN também é rico em vitamina C e Zinco. Estudos demonstram que vitami-
nas antioxidantes, como o ácido ascórbico (vitamina C) influenciam na fagocitose do 
macrófago, pois aumentam sua aderência aos microrganismos e baixas concentrações 
de Zinco no plasma humano enfraquecem o sistema imune inato e favorecem o apareci-



mento de doenças. Isso é devido a menor função fagocitária.1
1 - Kent L. Erickson, Edward A. Medina, Neil E. Hubbard. Micronutrients and innate immunity. The journal of Infectious Diseases, 2000; 
(182 (Suppl 1):S5-10.

CUIDADOS DE CONSERVAÇÃO:
Conservar o produto em sua embalagem original, em temperatura ambiente (entre 15 e 
30°C), protegido da luz e umidade.

Prazo de validade: 24 meses após a data de fabricação.
Validade e lote: vide informações constantes no fundo da embalagem.

Não utilizar após o vencimento do prazo de validade.

AGITE ANTES DE USAR

RECOMENDAÇÃO DE CONSUMO:
Misturar 10 gotas em 200 mL de água e ingerir.

Nº DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE: VIDE CARTUCHO

Fabricado por: Arese Pharma Ltda.
Rua Marginal à Rodovia Dom Pedro I, 1081 • Caixa Postal: 4117 • CEP:13273-902 
Valinhos-SP • SAC: 0800 770 79 70 • CNPJ: 07.670.111/0001-54 • Indústria Brasileira.


