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ÓLEO DE ALHO
desodorizado

Ficha Técnica

Introdução:
Registro: Registro no M.S. nº 6.5204. 0074.001-9

Código de barras nº: 7898171289057

Embalagem: Plástica.

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

Prazo de validade: 24 meses.

O bulbo do alho é composto por óleos voláteis,
como
o
dialildisulfeto,
dialilsulfeto
e
dialiltrisulfeto, além de enzimas, minerais,
vitaminas, lipídios e cerca de 17% de proteínas.
Com a trituração dos dentes de alho, obtém-se a
alicina (s-óxido de dissulfeto de dialila) a partir de
seu percursor biologicamente inativo, a aliina. A
alicina e os outros compostos sulfurosos voláteis
são responsáveis por suas propriedades como
alimento funcional.
O óleo de alho é tradicionalmente usado para
ajudar a aliviar os sintomas associados com
infecções do trato respiratório superior*.
Estudos Científicos tem demonstrado seu efeito
sobre as lipoproteínas séricas e colesterol, no
metabolismo dos carboidratos e lipídios e sua
ação antibacteriana, podendo ser utilizado no
tratamento de gripes, resfriados e problemas
respiratórios, como bronquites. Portanto, o óleo
de alho age como coadjuvante no controle dos
níveis de colesterol e triglicerídeos, prevenindo
doenças
cardiovasculares,
tem
atividade
antioxidante e aumenta a imunidade, prevenindo
e controlando doenças das vias respiratórias.
*Mills e Osso 2005; ESCOP 2003; Bradley 1992; Felter e
Lloyd 1983 [1898]).

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
Porção 0,7 g (1 cápsula):

Ingredientes:
Óleo de alho desodorizado (Allium sativum L.).
Cápsula:
gelatina
(gelificante),
glicerina
(umectante) e água.

Quantidade por porção
Valor energético

5 Kcal = 19 kJ

0%

Sugestão de Uso:

Gorduras totais

0,5 g

1%

Gorduras
monoinsaturadas

0,1 g

**

Gorduras poliinsaturadas

0,3 g

**

Colesterol

0 mg

**

Ingerir 1 cápsula ao dia, juntamente com 200 mL
(1 copo) de água.

Conservação do produto:
• Conservar em 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.
Diferenciais:
• 1 cápsula ao dia.
• Mais concentrado.
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% VD (*)

Não contém quantidades significativas de
carboidratos, proteínas, gorduras saturadas,
gordura 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. ** Valores diários não
estabelecidos.

