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Agar Agar 

Registro: 
Registro no M.S. nº 6.5204.0017.001-8 

Código de barras nº: 7898171287480 

Embalagem:  Plástica. 

Apresentação comercializada: Frasco plástico 
contendo 60 cápsula + 10 grátis, de 400 mg. 

Prazo de validade: 24 meses. 

Introdução: 
 

O Agar Agar é uma substância extraída de algas 

marinhas vermelhas da classe Rodophyta. Tais 

algas são denominadas agarófitas e as principais 

espécies de valor comercial são a Gracilaria, a 

Gelidium e a Pterocladia. Possuem grande 

concentração de diversos nutrientes que podem 

trazer diversos benefícios a saúde, entre eles 

podemos destacar o fósforo, iodo e sais 

minerais.  

 

O Agar agar, também popularmente conhecido 

como Agar é famoso devido suas propriedades, a 

qual funciona como auxiliar em dietas de 

emagrecimento, contendo um baixíssimo valor 

calórico. Quando misturado à água, ganha a 

consistência de uma gelatina, preenchendo o 

estômago e gerando sensação de saciedade. 



Quantidade por porção % VD (*)  

Valor energético 6 Kcal=25 KJ 0% 

Carboidratos  1,5 g 1 % 

Fibra Alimentar 0,8 g 3 % 

Ferro 0,68 g 5% 

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

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL  
Porção de 2,4 g (6 cápsulas): 

Ingredientes: 
 
 Agar agar (Gracilaria Confervoides L. 
Greville) em pó. Cápsula: gelatina 
(gelificante) e glicerina (umectante). 
 
Sugestão de Uso: 
 
Ingerir 2 cápsulas, 3 vezes ao dia, 30 
minutos antes das refeições, juntamente 
com 200 mL (1 copo) de água.  
 
Conservação do produto: 
 
• Temperatura ambiente (15-30°C), 

protegido da luz e umidade.  
 
Informações importantes: 
 
• O Ministério da Saúde adverte: Não 

existem evidências científicas 
comprovadas de que este alimento 
previna, trate ou cure doenças. 
 

• Gestantes, nutrizes e crianças até 3 (três) 
anos, somente devem consumir este 
produto sob orientação de nutricionista 
e/ou médico.  
 

• Não contém glúten. 
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*%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. 


