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Óleo de Fígado de 
Bacalhau

Registro: Isento de Registro no M.S. conforme 
Resolução RDC nº 27/10.

Código de barras nº: 7898171287800

Embalagem: Plástica.

Apresentação comercializada: Frasco plástico
contendo 100 softcaps + 10 grátis, de 250
mg.

Prazo de validade: 24 meses.

Introdução:

O óleo de fígado de bacalhau é uma fonte
importante das vitaminas A e D, componentes
importantíssimos para a saúde do sangue e dos
ossos, bem como ômega 3 do tipo EPA (ácido
eicosapentaenoico) e DHA (ácido
docosahexaenoico).

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

A vitamina D é essencial para a homeostase.
Classicamente, sabe-se que ela 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. Pensa-se que o depósito de
minerais no esqueleto é o resultado de elevadas
concentrações de cálcio e fósforo no sangue,
sendo assim apenas indiretamente devido
apenas à ação da vitamina D.



Quantidade por porção % VD (*) 

Valor energético 9 Kcal = 38 kJ 0%

Gorduras totais 1 g 2%

Vitamina A 600 mcg RE 100%

Vitamina D 4 mg 80%

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

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL 
Porção de 1 g (4 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.

Tem sido proposto que a vitamina D é também
importante para a secreção de insulina e
prolactina, resposta imunitária e ao stress, síntese
da melanina e para a diferenciação das células da
pele e do sangue.

O óleo de fígado de bacalhau contém ainda ácidos
graxos EPA (cerca de 9%) e DHA (cerca de 8%),
exercendo forte influência no desenvolvimento do
cérebro e do sistema nervoso, além de auxiliar na
manutenção da saúde cardiovascular.

Estudos demonstram a eficácia da ingestão de
óleo de fígado de bacalhau em pacientes com
osteoartrite antes da cirurgia de reposição de
junta. Os dados sugerem que o óleo de fígado de
bacalhau tem um duplo modo de ação, reduzindo
potencialmente a degeneração da cartilagem
inerente na osteoartrite e também reduzindo os
fatores que causam dor e inflamação.

Ingredientes: óleo de fígado de Bacalhau.
Cápsula: gelatina (gelificante) e glicerina
(umectante).

ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE PEIXES
NÃO CONTÉM GLÚTEN.

Sugestão de Uso:

Ingerir 2 (duas) cápsulas, 2 (duas) vezes ao dia,
após as refeições, juntamente com 200 mL (1
copo) de água.

Conservação do produto:

• Temperatura ambiente (15 - 30°C), protegido
da luz e umidade.
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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.


