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Cocumelo Agaricus blazei Murril 

BLAZEI DO SOL 

Registro: 
Registro no M.S. nº 6.5204.0015.001-7 

Código de barras nº: 7898171287626 

Embalagem:  Plástica. 

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

Prazo de validade: 24 meses. 

Introdução: 
 
• O cogumelo Agaricus blazei é uma espécie de 

cogumelo comestível com sabor adocicado, 

considerado um alimento de excelente valor 

nutritivo. O produto desidratado é altamente 

proteico e é rico em vitaminas do complexo B, 

biotina (vitamina H), ácido fólico, ácido 

ascórbico (vitamina C), tocoferol (vitamina E) 

e ainda, é fonte de quase todos os 

aminoácidos. 

 

• Contém uma quantidade significativa de Beta-

D-Glucanas, um tipo de polissacarídeo. Esta 

substância fortalece o sistema imunológico e 

atua como antioxidante no organismo. 

 

• O valor nutritivo dos cogumelos é superior ao 

de diversas hortaliças. Seu conteúdo em 

proteínas é relativamente alto, alcançando de 

1,5% a 6% de sua massa fresca, de acordo 

com as diferenças entre espécies. 



Quantidade por porção % VD (*)  

Valor energético  4 Kcal=17 kJ 0% 

Proteínas 1 g 1% 

Fibras alimentares 0,4 g 2% 

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

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL  
Porção de 2,4 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. 

Ingredientes: 
 
Cogumelo Agaricus blazei Murril (Blazei do sol) 
desidratado em pó. Cápsula: gelatina 
(gelificante) e glicerina (umectante). 
 
Sugestão de Uso: 
 
Ingerir 2 (duas) cápsulas, 3 (três) vezes ao dia, 
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 nutricionistas ou médicos. 

 
• Não contém glúten. 

LABORATÓRIO TIARAJU ALIMENTOS E COSMÉTICOS LTDA 
Av. Sagrada Família, 2924 – Anexo I Santo Ângelo – RS 
CEP: 98.805-678 | IND. BRASILEIRA 
SAC: 0800 644 2924 | tiaraju@tiaraju.com.br | www.tiaraju.com.br 
Farmacêutico Responsável: Antonio Carlos Luca Rigon CRF RS 3037. 

facebook.com/labtiaraju 


