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Cromo 

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

Código de barras nº: 7898171289217 

Embalagem: Plástica. 

Apresentação comercializada: Frasco plástico 
contendo 60 comprimidos de 250 mg, sendo 
35 µg de cromo. 

Prazo de validade: 24 meses. 

Introdução: 
 
O cromo é um dos minerais que precisamos 
consumir diariamente através dos alimentos 
para garantir o bom funcionamento do 
organismo. Assim como o zinco e o selênio, 
quando consumido nas doses diárias 
recomendadas ajudam o organismo a prevenir e 
combater diversos tipos de males e doenças. 
 
Como principal função, o cromo ajuda a 
potencializar a função da insulina, que é 
responsável pela distribuição do açúcar no corpo 
sempre que comemos. Isso porque ele ajuda a 
evitar que o corpo torne-se menos sensível à 
insulina e faz com que o organismo utilize-a mais 
adequadamente, não sobrecarregando assim o 
pâncreas, órgão responsável pela produção 
deste hormônio, fazendo com que produza cada 
vez mais insulina para manter os níveis normais 
de açúcar no sangue. Sendo, por este motivo, 
denominado “fator de tolerância à glicose”. 
 
Sua carência pode causar intolerância à glicose, e 
consequentemente o aparecimento de outros 
distúrbios. 
 
 



Quantidade por porção % VD (*)  

Cromo 35μg 100% 

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

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL  
Porção de 0,25 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: 
 
Picolinato de cromo, antiumectante celulose 
microcristalina e dióxido de silício, lubrificante 
estearato de magnésio e estabilizante 
croscarmelose. 
 
Ingestão diária recomendada (IDR):  
 
Ingerir 1 (um) 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). 
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