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CART CAFF
Óleo de cártamo e cafeína 

em cápsulas 

Registro: Registro no M.S n° 6.7315.0005.001-
2 (Plástica) e 6.7315.0005.002-0
(Plástica/Metálica).

Código de barras nº: 7898171788345

Embalagem: Plástica.

Apresentação comercializada: Frasco plástico
contendo 60 cápsulas softgels + 10 grátis, de
1000 mg.

Prazo de validade: 24 meses.

Introdução:

O produto proposto, fornece em sua composição

o óleo de cártamo é fonte do ácido graxo

essencial Ômega 6 (Ácido Linoleico, cerca de

70%), apresentando baixo teor em ácidos graxos

saturados. O Ômega 6 é precursor do ácido gama

linolênico (GLA) originando as prostaglandinas E1

(PGE1) e prostaglandinas E2 (PGE2), as quais são

substâncias anti-inflamatórias.

Quando a transformação do ácido linoleico para
GLA está bloqueada ou diminuída, há um
aumento na formação de ácido araquidônico e
seus metabólitos pró-inflamatórios.

O ômegas 6 ajuda a manter os níveis de

colesterol adequados, contribuindo para a saúde

cardiovascular (SANTOS, 2013).

A cafeína, também presente na formulação do
produto é uma substância que também está
presente no café, chá verde e guaraná. Estudos
mostram que a cafeína tem efeito estimulante,
auxiliando na concentração e memória,
melhorando o desempenho nas atividades físicas
(DE AGUIAR, 2011).



Quantidade por porção % VD (*) 

Valor energético 8 Kcal= 34 kJ 0%

Gorduras totais 0,9 g 1%

Gorduras poli-
insaturadas

Ácido linoleico

0,6 g

0,6 g

**

**

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

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL 
Porção de 1,5 g  (1 cápsula): 

%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.

Cada cápsula contém 140 mg de cafeína.
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Ingredientes: óleo de cártamo (Carthamus
tinctorius L.), cafeína em pó. Cápsula: gelificante
gelatina, umectante glicerina, corantes dióxido
de titânio INS 171, amarelo crepúsculo INS 110 e
vermelho nº 40 INS 129.

NÃO CONTÉM GLÚTEN.

Sugestão de Uso: ingerir 1 (uma) cápsula ao dia,
com auxílio de 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 (três)
anos, somente devem consumir este produto
sob orientação de nutricionista e/ou médico.

• O ministério da saúde adverte: Não existem
evidências científicas comprovadas de que
este alimento previna, trate ou cure doenças.
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