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Guaraná em Pó 

Registro:  Isento de Registro no M.S. conforme 
Resolução RDC n° 27/10. 

Código de barras nº: 7898171283420 

Embalagem: Plástica. 

Apresentação comercializada: Frasco plástico 
contendo 150 g. 

Prazo de validade: 24 meses. 

Introdução: 
 
O guaraná em pó é uma fonte de energia e uma 
forma alternativa de cuidar da saúde, pois é 
extraído da semente da fruta do guaraná. Sua 
área de atuação é o sistema nervoso central, 
agindo na prevenção da fadiga e queda do ácido 
lácteo causados pelo stress dos músculos, 
podendo ser usado ocasionalmente ou na forma 
regular, em períodos de intensa atividade física 
ou mental. Mantendo o indivíduo alerta por mais 
tempo. 
 
O uso do guaraná deve-se, principalmente, ao 
seu alto teor de cafeína, que varia de 3% a 6% 
nas sementes secas. A cafeína tem efeito 
estimulante e no guaraná, pelo fato de estar 
associada a outras substâncias como a 
teobromina, teofilina, sais minerais e vitaminas, 
apresenta característica nutricionais. 
 
 Estimula a circulação sanguínea, mantendo o 

cérebro ativo intelectualmente, facilitando a 
capacidade de concentração. 
 

 Favorece o trabalho muscular; 



Quantidade por porção % VD (*)  

Valor energético 4 Kcal = 17 kJ 0% 

Carboidratos 1 g 0% 

Não contém quantidades significativas de proteínas, 
gorduras totais, gorduras saturadas, gordura trans, 
colesterol, fibra alimentar e sódio. 

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL  
Porção de 2 g (1 colher de chá):  

* %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. 

 Regula o aparelho gastrointestinal; 
 
 Restaura o corpo e a mente do desgaste, 

evitando assim o stress, esgotamento físico e 
sonolência; 
 

 Modera o apetite sem prejudicar as refeições; 
 
 Diminui a fadiga motora e psíquica e traz a 

sensação de conforto e bem-estar devido a 
grande quantidade de cafeína. 

 
Ingredientes: 
 
Guaraná em pó (Paullinia cupana). 
 
Sugestão de Uso: 
 
Misturar 1 colher de chá do pó em 200 mL (1 
copo) de água ou suco. Ingerir de 1 a 2 vezes ao 
dia. 
 
Conservação do produto: 
 
• Temperatura ambiente (15 - 30°C), protegido 

da luz e umidade. 
 
Informações importantes: 
 
• Crianças, gestantes, nutrizes, idosos e 

portadores de enfermidades devem consultar 
o médico ou nutricionista antes de consumir o 
produto.  

 
• Após aberto, recomenda-se consumir o 

produto em até 30 dias. 
 

• Não contém glúten. 
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Cada porção de 2 g contém 70 mg de cafeína. 


