
Laboratório Tiaraju LTDA 
Av. Sagrada Família, 2924. Santo Ângelo – RS 

CEP: 98.805-678 
www.tiaraju.com.br 

COBRE 

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

Código de barras nº: 7898171289200 

Embalagem: Plástica. 

Apresentação comercializada: Frasco plástico 
contendo 60 comprimidos de 250 mg, sendo 
900 µg de cobre. 

Prazo de validade: 24 meses. 

Introdução: 
 
O cobre é um elemento essencial à vida, isto 
é, o corpo humano precisa de cobre para ser 
saudável. Uma quantidade insuficiente de 
cobre em nosso organismo leva a doenças. 
Na verdade, o cobre deve fazer parte de 
nossa dieta, para que vários processos 
bioquímicos do corpo se realizem. Sem ele, 
algumas enzimas críticas à vida não 
interagem. Estas enzimas estão envolvidas 
com o metabolismo de energia - o modo 
como o corpo produz energia para funcionar. 
 
Além disso, o cobre está envolvido no 
funcionamento do sistema nervoso, 
mantendo o equilíbrio de outros metais úteis 
ao corpo, e possivelmente em outras 
funções corporais. Exerce ainda função de 
criar hemoglobinas no sangue, constitui um 
elemento chave na produção de colágeno, 
proteína ligada a pele e todo o tecido 
conjuntivo, bem como revestimento protetor 
dos nervos. 

Ficha Técnica 



Quantidade por porção % VD (*)  

Cobre 900 μg 100% 

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

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL  
Porção de0,25 g (1 comprimido):  

* %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: 
 
Bisglicinato cúprico, antiumectante celulose 
microcristalina e dióxido de silício, 
lubrificante estearato de magnésio e 
estabilizante croscarmelose. 
 
Ingestão Diária Recomendada (IDR): 
 
Ingerir 1 comprimido ao dia, com quantidade 
suficiente de água, ou conforme orientação 
de seu médico ou nutricionista. 
 
Conservação do produto: 
 
• Temperatura ambiente (15 – 30 °C), 

protegido da luz e umidade. 
 
Informações importantes: 
 
• Gestantes, nutrizes e crianças até 3 (três) 

anos, somente devem consumir este 
produto sob orientação de nutricionistas 
ou médicos. 
 

• Não contém glúten. 
 

• 1 comprimido = 100% da IDR (Ingestão 
Diária Recomendada). 
 

• Nova fórmula: com mineral quelato. 
Melhor absorção. 
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