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Óleo de 
Gérmen de Trigo

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

Código de barras nº: 7898171287817

Embalagem: Plástica.

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

Prazo de validade: 24 meses.

Introdução:

O óleo de gérmen de trigo é enaltecido como
uma das mais ricas fontes da natureza em
termos de vitamina E. A vitamina E protege o
organismo contra os radicais livres, prevenindo o
envelhecimento precoce.
A vitamina E no óleo de gérmen de trigo está
associada a minerais como o selênio e o zinco,
poderosos antioxidantes.

O óleo de gérmen de trigo também contém
outros nutrientes importantes, tais como ácidos
graxos essenciais, lecitina e octacosanol .

O óleo de gérmen de trigo contém os seguintes
ácidos graxos: esteárico e oleico. O ácido
esteárico atua diretamente melhorando e
mantendo o perfil lipídico. Já o ácido oleico
(ômega 9) auxilia e protege o coração.

Lecitina - Este fosfolipídio é vital para a saúde do
coração, atuando também nas funções do
cérebro e do fígado.

Octacosanol - Esta substância é encontrada em
óleos vegetais de cadeia longa. Sua principal
função é aumentar a resistência, o desempenho
e o tempo de reação durante a atividade física.



Quantidade por porção % VD (*) 

Valor energético 14 Kcal = 57 kJ 0%

Gorduras totais 1,5 g 3%

Vitamina E 7,2 mg 72%

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

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL 
Porção de 2,1 g (3 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

Ingredientes: óleo de germe de trigo (Triticum
vulgare Vill), vitamina E. Cápsula: gelatina
(gelificante) e glicerina (umectante.

ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADO DE TRIGO.
NÃO CONTÉM GLÚTEN.

Sugestão de Uso:

Ingerir de 2 a 3 cápsulas ao dia, juntamente com
200 mL (1 copo) de água.

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 nutricionista e/ou médico.
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