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VITTIS OIL 

Registro:  
Registro no M.S.: 6.5204.0105.001-6 

Código de barras nº:  7898171286377 

Embalagem:  Plástica.  

Apresentação comercializada:  Frasco 
plástico contendo 60 softcaps + 10 grátis, de 
1000 mg. 

Prazo de validade: 24 meses. 

Introdução: 
 
Das sementes da uva se extrai um óleo. Este óleo 
possui características que o tornam superior aos 
óleos comercialmente utilizados no consumo 
humano. É rico em ácido linoleico (Ômega 6) e 
vitamina E, o que lhe concede grande poder 
antioxidante.  
 
O Óleo de Semente de Uva possui a 
característica de aumentar o bom colesterol e 
diminuir o mau colesterol e triglicerideos, 
diminuindo os riscos de doenças vasculares. 
 
O óleo de uva é extraído das sementes da Vitis 
vinifera e possui um alto valor dietético, pois 
contêm uma quantidade bastante significativa de 
ácidos graxos essenciais, com destaque para a 
alta concentração de ácido oleico (12-29%) e 
linoleico (58-78%) e baixa porcentagem de ácido 
linolênico (Ômega 3 – menor que 1%) (CX-STAN 
210) e ácidos graxos saturados (11-14%). Este 
óleo é bastante utilizado nas hiperlipemias, na 
prevenção da arteriosclerose e no 
rejuvenescimento da pele. 
 

Ficha Técnica 



Quantidade por porção % VD (*)  

Valor energético 54 kcal = 227 kJ  3% 

Gorduras totais  6 g  11%  

Gorduras saturadas 
Ácido palmítico 
Ácido esteárico 

0,6 g 
0,4 g 
0,2 g 

3% 
** 
** 

Gorduras 
monoinsaturadas 
Ácido oleico 

1,2 g 
 

1,2 g 

** 
 

** 

Gorduras poli-
insaturadas 
Ácido linoleico  

4,2 g 
 

4,2 g 

** 
 

** 

Vitamina E 1,8 mg 18% 

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

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL  
Porção 6 g (6 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 sementes de uva (Vitis vinifera L.), 
vitamina E. Cápsula: gelatina  (gelificante) e 
glicerina (umectante). 
 
Sugestão de Uso: 
 
Ingerir 2 cápsulas,  2 a 3 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 nutricionista e/ou médico.  
 

• Não contém glúten. 
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