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Cápsulas  
   de Oliveira 

Registro:  Registro no M.S. n° 6.5204.0082.001-3 
(Registro do produto) e 6.5204.0082.001-2 
(Inclusão de Marca) 

Código de barras nº:  7898171287602 

Embalagem:  Plástica. 

Apresentação comercializada:  Frasco 
plástico contendo 100 softcaps + 10 grátis, 
de 1000 mg. 

Prazo de validade: 24 meses. 

Introdução: 
 
O ácido oleico (ômega 9), está presente em 
maior quantidade no azeite de oliva. Sua 
concentração varia de 55 a 83%. 
 
A grande diferenciação e os benefícios 
associados ao consumo do azeite de oliva está 
diretamente relacionado a sua composição que é 
rica em ácidos graxos monoinsaturados, como o 
ácido oleico, e baixo em saturados, o que 
favorece o controle das taxas de colesterol, pois 
auxilia na redução do colesterol "ruim" (LDL), 
mantendo o nível de colesterol "bom" (HDL). 
Desse modo permitindo um equilíbrio saudável 
entre os dois tipos de colesterol. 
 
Por auxiliar na manutenção e equilíbrio do 
colesterol, o azeite de oliva ajuda a manter a 
saúde cardiovascular.  
 
Os ácidos gordos monoinsaturados devem 
fornecer cerca de 15 - 20% da energia consumida 
diariamente. O ácido oleico (componente 
maioritário do azeite de oliva) deve ser a gordura 
consumida em maior quantidade: 60% do total 
de gordura ingerida, em média 35 a 40 g por dia. 
 



Quantidade por porção % VD (*)  

Valor energético 30 Kcal = 125 kJ 1% 

Proteínas 0,7 g 1% 

Gorduras totais 3 g 5% 

Gorduras 
saturadas 

0,4 g 2% 

Gorduras 
monoinsaturadas 

2,2 g ** 

Ácido oleico 1,6 g ** 

Gorduras poli-
insaturadas 

0,3 g ** 

Não contém quantidades significativas de 
carboidratos, gordura trans, fibra alimentar e sódio. 

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL  
Porção de  4,17 g (3 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. 

As gorduras monoinsaturadas ajudam a perder 
peso, pois são responsáveis por manter o nível 
de açúcar no sangue estável e ativar o 
metabolismo da queima de gorduras, além de 
ajudar a converter os estoques de gordura 
corporal em energia.  

 
Ingredientes: 
 
Azeite de oliva extra virgem (Olea europaea). 
Cápsula: gelatina (gelificante), glicerina 
(umectante) e água. 
 
Sugestão de Uso: 
 
Ingerir de 1 (uma) a 2 (duas) cápsulas, 3 (três) 
vezes ao dia, 15 minutos antes das principais 
refeições. Ingerir com o auxílio de 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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