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BIOFIBRA

Registro: 
Registro no M.S. nº 6.5204.0012.001-0

Código de barras nº: 7898171287886

Embalagem: plástica.

Apresentação comercializada: frasco plástico
contendo 60 cápsulas + 10 grátis, de 500 mg.

Prazo de validade: 24 meses.

Introdução:

O Psyllium (Plantago ovata) contém substâncias
que exercem efeitos metabólicos e mecânicos.
Estudos demonstram que o consumo de
Plantago ovata melhora a flora intestinal, com
um aumento da produção de ácidos graxos de
cadeia curta. O consumo de psyllium também
apresenta efeitos positivos no trânsito intestinal
e no aumento do volume e frequência fecal
devido à capacidade de reter água, auxiliando no
tratamento da constipação crônica.

As fibras solúveis do Psyllium têm a capacidade
de reter gordura, auxiliando no tratamento de
dislipidemias, reduzindo o colesterol total e LDL-
c e diminuindo os riscos de doenças
cardiovasculares. Também têm a capacidade de
reter açúcares, diminuindo a absorção intestinal
de glicose.

Biofibra auxilia na redução do peso corporal,
pois diminui a ingestão calórica e causa aumento
da sensação de saciedade, devido ao fato das
fibras reterem água.



Quantidade por porção % VD (*) 

Fibra alimentar 3,0 g das quais 12%

Psyllium 3,0 g **

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

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL 
Porção de 3,64 g (6 cápsulas ):

* %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.

Ingredientes: psyllium (Plantago ovata) em pó,
cápsula gelatinosa (gelificante gelatina, corante
inorgânico dióxido de titânio e corantes
artificiais: amarelo crepúsculo FCF e vermelho
40) e antiumectante dióxido de silício.

NÃO CONTÉM GLÚTEN

Sugestão de Uso: ingerir 6 cápsulas ao dia, antes
das principais refeições. O produto deve ser
acompanhado da ingestão de líquidos.

Conservação do produto:

• Temperatura ambiente (15 – 30 °C),
protegido da luz e umidade.

Informações importantes:

• “O consumo deste produto deve ser
acompanhado da ingestão de líquidos”

• Consumir este produto conforme a sugestão
de uso constante nesta embalagem.

• “Consumir preferencialmente sob orientação
de médico ou nutricionista”.

• “Este produto não é indicado para gestantes,
nutrizes e crianças”.

• “O Psyllium (fibra alimentar) auxilia na
redução da absorção de gordura. Seu
consumo deve estar associado a uma
alimentação equilibrada e hábitos de vida
saudáveis”.
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