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PRÉ - TENS 
Óleo de Prímula 

Registro:  
Registro no M.S. nº 6.5204.0022.001-5 

Código de barras nº: 7898171287831 

Embalagem: Plástica. 

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

Prazo de validade: 24 meses. 

Introdução: 
 
Prímula é o nome da planta da espécie 
Oenothera biennis. Nativa da América do Norte, 
atinge em torno de 1 metro de altura e produz 
flores amarelas. O óleo de prímula é obtido das 
sementes dessa planta e é muito rico em um tipo 
de ácido graxo essencial da família do Ômega-6 
denominado ácido gama-linolênico (GLA), 
reconhecidamente  benéfico  para saúde. 
 
É cientificamente comprovado que o GLA é 
eficaz no tratamento e prevenção de distúrbios 
relacionados a TPM (tensão pré-menstrual). 
 
 Auxilia na manutenção da elasticidade da pele 

e controla a oleosidade. 
 
 Contribui nos mecanismos vasodilatadores. 
 
 Ajuda a inibir a agregação plaquetária. 
 
 O GLA é um intermediário na síntese de 

prostaglandinas, em especial da E1, que 
regula os hormônios sexuais femininos, 
auxiliando nos estados de tensão pré-
menstrual e climatério. 



Quantidade por porção % VD (*)  

Valor energético 14 Kcal = 59 kJ 1% 

Gorduras totais 1,5 g 3 % 

Gorduras 
monoinsaturadas 

0,2 g ** 

Ácido oleico- 
ômega 9 

0,15 g ** 

Gorduras poli-
insaturadas 

1,2 g ** 

Ácido linoleico-
ômega 6 

1 g ** 

Ácido gama 
linolênico (GLA) 

0,05 g ** 

Vitamina E 3 mg 30 % 

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. **Valores diários não 
estabelecidos. 

Ingredientes: 
 
Óleo de Prímula (Oenothera biennis L.). Cápsula: 
gelatina (gelificante) e glicerina (umectante). 
 
Sugestão de Uso: 
 
Ingerir 1 (uma) cápsula, 3 (três) vezes 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 nutricionistas ou médicos. 
 

• Não contém glúten. 
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