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GOJI BERRY
com picolinato de cromo

Registro: 
Registro no M.S. nº 6.5204.0142.001-8

Código de barras nº: 7898171290169

Embalagem: Plástica.

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

Prazo de validade: 24 meses.

Introdução:

O produto Goji Berry contém 200 mg de extrato
de goji berry 40% de polissacarídeos por cápsula.
É adicionado de vitaminas: A, C, D e E, ácidos
graxos insaturados (ácidos oleico e linoleico)
provenientes do óleo de semente de uva, e
picolinato de cromo.

O goji berry - Lycium barbarum, fruta vermelha
cultivada nas montanhas do Tibete e consumida
há milhares de anos na popular medicina
chinesa. Contém vários nutrientes tais como
polissacarídeos, carotenoides (betacaroteno,
zeaxantina e derivados), aminoácidos essenciais
e não essenciais, vitaminas do grupo B e minerais
(selênio, potássio, cálcio, ferro e zinco). Sua
composição química lhe confere propriedades
antioxidantes, sendo muito utilizado como
coadjuvante nas dietas de emagrecimento.

A vitamina A é essencial para a visão, para um
crescimento adequado e para a diferenciação
dos tecidos.



Quantidade por porção % VD (*) 

Valor energético 15 kcal = 64 kJ 1%

Carboidratos 0,6 g 0%

Proteínas 0,5 g 1%

Gorduras totais 1,2 g 2%

Vitamina A 600,0 µg RE 100%

Vitamina D 5,0 µg 100%

Vitamina E 10 mg 100%

Cromo 35 µg 100%

Não contêm quantidades significativas gorduras
saturadas, gorduras trans, fibra alimentar e sódio.

* %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.

A vitamina D é necessária para a absorção do
cálcio e do fósforo no intestino grosso, para a sua
mobilização a partir dos ossos e a para a sua
reabsorção nos rins. Através destas três funções,
a vitamina D tem um papel importante em
assegurar o funcionamento correto dos
músculos, nervos, coagulação do sangue,
crescimento celular e utilização de energia.

A vitamina E é um antioxidante que protege as
células do corpo contra as lesões produzidas por
compostos químicos reagentes conhecidos com
o nome de radicais livres, os quais surgem a
partir de muitos processos metabólicos normais
e agentes tóxicos exógenos.

O picolinato de cromo introduz quantidades
nutricionais de cromo, otimizando a resposta à
insulina, pois, aumenta a taxa de captação e
aproveitamento da glicose por afetar a função
dos receptores celulares de insulina.

Ingredientes: óleo de sementes de uva (veículo),
extrato de goji berry (Lycium barbarum e
maltodextrina), acetato de tocoferol, palmitato
de retinol, picolinato de cromo e colecalciferol.
Componentes da cápsula: gelatina (gelificante),
glicerina (umectante), corantes INS 171 e INS
129.

ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE SOJA.
NÃO CONTÉM GLÚTEN.

Sugestão de Uso:

1 a 2 cápsulas, 2 vezes ao dia.

Conservação do produto:

Conservar o produto em temperatura ambiente
(15 – 30 ° C), protegido da luz e umidade.
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INFORMAÇÃO NUTRICIONAL 
Porção de 3,2 g (4 cápsulas):

Informações importantes:

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

• Gestantes, nutrizes, crianças e indivíduos com
enfermidades somente devem consumidor
este produto sob orientação de nutricionista
ou médico.

• O consumo do produto não é recomendado
para pessoas Diabéticas e sob tratamento
com medicamentos anticoagulantes
(warfarina, rivaroxaban, dabigatran e outros).

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


