
Laboratório Tiaraju LTDA 
Av. Sagrada Família, 2924. Santo Ângelo – RS 

CEP: 98.805-678 
www.tiaraju.com.br 

Suplemento de vitamina C a base 
de açaí em cápsulas 

Açaí com  
Vitamina C  

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

Código de barras nº: 7898171287572 

Embalagem: Plástica. 

Apresentação comercializada: Frasco plástico 
contendo 60 cápsulas + 10 grátis. 

Prazo de validade: 24 meses. 

Introdução: 
 

O Açaí é uma fonte natural de energia. Possui em 

sua composição as antocianinas, substâncias com 

comprovada atividade antioxidante. 

 

A vitamina C auxilia na resposta imunológica, 

ajuda no crescimento saudável das células de 

ossos, dentes, gengiva, ligamentos e vasos 

sanguíneos, auxilia na utilização e absorção 

eficiente do ferro e é importante para o 

funcionamento dos leucócitos sanguíneos. 

 

Uma das principais funções da vitamina C é a 

hidroxilação do colágeno, a proteína fibrilar que 

dá resistência aos ossos, tendões e paredes dos 

vasos sanguíneos. Além disso, é um poderoso 

antioxidante, sendo usado para transformar os 

radicais livres de oxigênio em formas inertes. 

Ficha Técnica 



Quantidade por porção % VD (*)  

Vitamina C 44 mg 97% 

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

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL  
Porção de 0,84 g (2 cápsulas): 

* % Valores Diários com base em uma dieta de 
2.000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem 
ser maiores ou menores dependendo de suas 
necessidades energéticas. 
 

Ingredientes: 
 
Polpa de açaí desidratada (Euterpe oleracea) 
e Vitamina C. Cápsula: gelatina (gelificante) e 
glicerina (umectante) 
 
Sugestão de Uso: 
 
Ingerir de 1 a 2 cápsulas ao dia, juntamente com 
200 mL (1 copo) de água. 
 
Conservação do produto: 
 
• Conservar o produto em temperatura 

ambiente (15-30°C), protegido da luz e 
umidade. 
 

Informações importantes: 
 
• Gestantes, nutrizes e crianças até 3 anos 

somente devem consumir este produto sob 
orientação de nutricionista ou médico. 

 
• Não contém glúten. 
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