
09
18

 •
 20

13
61

Óleo de microalgas Schizochytrium sp. com DHA e lecitina de 
soja com alto teor de fosfatidilserina em cápsulas

APRESENTAÇÃO
Caixa com 30 cápsulas.

INGREDIENTES: Óleo de microalgas Schizochytrium sp. com DHA, lecitina 
de soja com alto teor de fosfatidilserina, ácido cítrico (acidulante) e dióxido de 
silício (antiumectante). Cápsula: água, gelificante gelatina e corantes dióxido de 
titânio, amarelo crepúsculo, amarelo de quinolina e vermelho 40. 

ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE LEITE E SOJA. 

NÃO CONTÉM AÇÚCAR 
Este não é um alimento baixo ou reduzido em valor energético.
 
ALTO CONTEÚDO DE ÔMEGA 3 
Este não é um alimento baixo ou reduzido em gorduras saturadas

NÃO CONTÉM GLÚTEN 
Colorido artificialmente

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL  - Porção de 1,8 g (3 cápsulas)
Quantidade por porção   %VD*
Valor energético  13 kcal = 43 kJ  1
Carboidratos  0,3g, dos quais:  0
Açúcares  0,0 g  **
Gorduras totais  1,3 g, das quais:  2
gorduras saturadas  1g  5
gorduras trans  0 g  **
gorduras monoinsaturadas  0 g  **
gorduras poli-insaturadas  0 g  **
colesterol  0 mg  **
DHA e EPA  140 mg **
“Não contém quantidade significativa de proteínas, fibra alimentar e sódio.”

*% Valores diários com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8400 kJ. Seus 



valores podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades 
energéticas.  
** Valores diários não estabelecidos.
O Ministério da Saúde adverte: Não existem evidências científicas com-
provadas de que este alimento previna, trate ou cure doenças.
Conservar o produto em sua embalagem original, em temperatura ambiente 
(entre 15 e 30ºC), protegido da luz e umidade. 

Não utilizar após o vencimento do prazo de validade. 

RECOMENDAÇÃO DE CONSUMO: 

O consumo deste produto deve ser acompanhado da ingestão de líquidos. 

Recomenda-se o consumo de 1 (uma) cápsula de 1 (uma) a 3 (três) vezes ao 
dia, que fornecem respectivamente 47 mg de ômega 3 e 100 mg de fosfati-
dilserina (porção de uma cápsula) e 140 mg de ômega 3 e 300 mg de fosfati-
dilserina (porção de três cápsulas), ou conforme recomendação médica ou do 
nutricionista. 

Se houver dificuldade na ingestão da cápsula, esta pode ser aberta e diluída em 
200 ml de água, conforme instruções a seguir:

1. Abra a cápsula.
2. Dilua todo o seu conteúdo em um copo contendo 200 ml de água.
3. Descarte a cápsula vazia.
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