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CÚRCUMA + VITAMINA 
D + VITAMINA C 

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

Código de barras nº: 7898171781360

Embalagem: Plástica

Apresentação comercializada: Frasco plástico
contendo 30 cápsulas.

Prazo de validade: 18 meses.

Introdução: A Cúrcuma apresenta potente
ação anti-inflamatória com ação inibitória de
diferentes moléculas envolvidas na cascata
da inflamação. Além disso, pode auxiliar no
fortalecimento do sistema imune e possuir
propriedades antifúngicas, antivirais e
estimulantes da função digestiva. Também
chamada de açafrão-da-terra, sua substância
corante - a curcumina, contém óleos
essenciais de excelentes qualidades técnicas
e organolépticas.
A vitamina D exerce várias funções
importantes no corpo humano. Além de ser
um mineral essencial para a saúde dos ossos,
é responsável por outras atividades como
regulação do crescimento, melhora do
sistema imunológico, cardiovascular e
contração muscular. A vitamina D favorece a
absorção intestinal do fósforo e do cálcio
presente na dieta. O cálcio é um mineral
essencial para a formação e manutenção da
saúde de ossos e dentes.
A vitamina D auxilia o funcionamento
correto dos músculos, nervos, coagulação do
sangue, crescimento celular, utilização de
energia e imunidade.



Quantidade por porção % VD (*) 

Vitamina D 25 μg (1.000 UI) 500%

Vitamina C 150 mg 333%

Curcumina 100 mg

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

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL 
Porção de 0,6 g   (1 cápsula): 

* % Valores Diários para adultos a partir de 19 anos.

A Vitamina C atua na prevenção de gripes e
resfriados, pois potencializa o sistema
imunológico, participando da produção de
linfócitos e glóbulos brancos. Possui função
antioxidante e participa da síntese de vários
hormônios e neurotransmissores
importantes.
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Ingredientes: ácido ascórbico revestido (ácido
ascórbico, etilcelulose, monooleato de sorbitana,
polisorbato 80, etanol/álcool etílico, água
purificada e monoestearato de sorbitana),
extrato de rizomas de cúrcuma (Curcuma longa
L.)**, colecalciferol (amido modificado, sacarose,
triglicerídeos de cadeia média, colecalciferol,
antioxidantes ascorbato de sódio e DL-alfa-
tocoferol), agente de massa celulose
microcristalina, gelificante gelatina,
antiumectantes dióxido de silício e estearato de
magnésio, corantes INS 122, INS 171, INS 133,
INS 129, INS 110 .
**130 mg de extrato de cúrcuma, equivalente a
100 mg de curcumina.

Informações importantes:

• “Este produto não é um medicamento.”

• “Mantenha fora do alcance de crianças.”

• “Não exceder a recomendação diária de 
consumo indicada na embalagem.”

• “Este produto não deve ser consumido por 
gestantes, lactantes e crianças".
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NÃO CONTÉM GLÚTEN.

Recomendação de uso: adultos a partir de 19
anos, ingerir 1 (um) cápsula ao dia com 200 mL
(1 copo) de água.

Conservação do produto: temperatura
ambiente (15 - 30°C), protegido da luz e
umidade. Após aberto, mantenha o produto em
sua embalagem original e firmemente fechado.


