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GUARANÁ 

Registro:  
Registro no M.S. nº 6.5204.0026.001-7 

Código de barras nº: 7898171287701 

Embalagem: Plástica. 

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

Prazo de validade: 24 meses. 

Introdução: 
 

Originário da Amazônia, o guaraná é utilizado 

devido as suas propriedades energéticas. 

 

Atua estimulando o Sistema Nervoso Central 

(SNC), diminuindo o cansaço físico e mental. 

 

O uso do guaraná deve-se, principalmente, ao 

seu alto teor de cafeína, que varia de 3% a 6% 

nas sementes secas. A cafeína tem efeito 

estimulante e no guaraná, pelo fato de estar 

associada a outras substâncias como a 

teobromina, teofilina, sais minerais e vitaminas, 

apresenta característica nutricionais. 



Quantidade por porção % VD (*)  

Paullinia cupana -
Guaraná (Corresponde a 
17,5 mg de cafeína) 

500 mg ** 

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL  
Porção de 0,5 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. 

Ingredientes: 
 
Guaraná (Paullinia cupana) em pó. Cápsula: 
gelatina (gelificante) e glicerina (umectante). 
 
Sugestão de Uso: 
 
Ingerir 1 (uma) cápsula, 3 (três) vezes ao dia, 
com 200 mL (1 copo) de água.  
 
Recomenda-se tomá-lo durante a manhã, para 
que não afete o sono durante a noite. 
 
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. 
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