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ULTRA COLLAGHEM 

Registro:   
Registro no M.S. 6.5204.0106.001-1 

Código de barras nº:  7898171287183 

Embalagem: Plástica. 

Apresentação comercializada: Frasco plástico 
contendo 60 softcaps, de 1250 mg. 

Prazo de validade: 24 meses. 

Introdução: 
 
ULTRA COLLAGHEM contém colágeno 
hidrolisado substância rica em proteínas e 
aminoácidos quem melhoram a hidratação, a 
elasticidade e a firmeza da pele; combate a 
flacidez, celulite e estrias; retarda o 
envelhecimento e previne rugas; contribui para 
saúde de ossos e articulações; fortalece unhas e 
cabelo. 
 
O colágeno é componente fundamental da 
matriz extra celular (MEC), sendo encontrado 
abundantemente na pele, tendões, vasos 
sanguíneos, cartilagens e ossos. No colágeno 
hidrolisado ocorre a fragmentação das proteínas 
em partes extremamente pequenas, o que 
garante mais de 90% de absorção.  
 
Já para a biosíntese de colágeno pelo corpo 
depende de fatores como a disponibilidade de 
vitaminas e minerais específicos de cada 
colágeno, além da necessidade do organismo em 
sintetizar aquele tipo de colágeno. 
Estudos mostram que a partir dos 30 anos, o 
corpo sofre uma perda de colágeno por volta de 
1% por ano, e aos 50, passa a produzir apenas 
uma média 35% do colágeno necessário para os 
órgãos de sustentação. 
 



Quantidade por porção % VD (*)  

Valor energético 28 Kcal = 119 kJ 1 % 

Proteínas 2,0 g 3 % 

Gorduras totais 2,2 g 4 % 

Gorduras saturadas 0,2 g 1 % 

Gorduras 
monoinsaturadas 

0,3 g ** 

Ácido oleico 0,3 g ** 

Gorduras poli-
insaturadas 

1,7 g ** 

Ácido linoleico 1,7 g ** 

Não contém quantidades significativas de 
carboidratos, gorduras trans, colesterol, fibra 
alimentar e sódio. 

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL  
Porção de 5,9 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: 
 

Colágeno hidrolisado e óleo de cártamo (Carthamus 
tinctorius L.). Cápsula: gelatina (gelificante), glicerina 
(umectante), corantes INS 122, INS 123 e INS 171. 
 
Sugestão de Uso: 
 
Ingerir 1 cápsula, 3 vezes ao dia, antes das principais 
refeições, com auxílio de 200 mL (1 copo) de água. 
 
Conservação do produto: 
 
• Temperatura ambiente (15–30 °C), protegido da 

luz e umidade. 
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Como a função do colágeno é primordialmente 
estrutural, ou seja, proporciona sustentação às 
células, mantendo-as unidas, e sendo o principal 
componente proteico de órgãos como a pele, ossos, 
cartilagens, ligamentos e tendões, sua 
suplementação é fundamental, permitindo que o 
nosso organismo mantenha uma quantidade de 
massa muscular adequada, ajudando o organismo a 
utilizar eficientemente suas reservas lipídicas e de 
açúcar. 
 
Além disso, o colágeno hidrolisado é um eficiente 
aliado contra processos de flacidez tecidual e quando 
aliado a atividade física torna-se uma excelente 
fonte protéica capaz que sintetizar massa magra, 
mantendo assim o aspecto jovial do nosso corpo. 
 
ULTRA COLLAGHEM contém óleo de cártamo, sendo 
o ácido linoléico (Omega 6), seu componente (67,8 – 
83,2%).  
 
O óleo de cártamo auxilia na redução dos níveis de 
colesterol “ruim” LDL e triglicerídeos, age sobre o 
metabolismo dos lipídios. Associado à prática de 
atividade física, auxilia na queima de gordura 
localizada e aumento da massa magra. 

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. 


