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ULTRA COLLAGEN

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

Código de barras nº: 7898171780950

Embalagem: Plástica

Apresentação comercializada: Frasco plástico
contendo 30 cápsulas.

Prazo de validade: 18 meses

Introdução:

O Ultra Collagen possui em sua formulação
colágeno tipo II não desnaturado, alto conteúdo
de vitaminas D, C e K, minerais zinco, cobre e
manganês. Juntos, proporcionam benefícios para
a manutenção óssea e articular.

O colágeno de tipo II é proveniente do esterno
de frango. O organismo humano produz
naturalmente essa substancia, porém, a medida
que envelhecemos o organismo inicia uma
diminuição da produção anual dessa proteína.
O colágeno tipo II é a principal proteína
estrutural na cartilagem, responsável pela sua
resistência, tração e firmeza.

A vitamina D auxilia a absorção e manutenção do
cálcio pelo organismo e na prevenção da perda
de cálcio dos ossos. O esqueleto contém 99% do
total do cálcio corporal, este que é um mineral
essencial para a formação e manutenção dos
ossos e dentes.

A Vitamina C é necessária para a produção de
colágeno, a substância do tipo “cimento”
intercelular que dá estrutura aos músculos,
tecidos vasculares, ossos e cartilagens. Também
contribui para a saúde dos dentes e gengivas e
auxilia na absorção do ferro a partir da dieta.
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Ingredientes: diluente óleo de girassol, ácido
ascórbico revestido (vitamina C), colágeno de
frango com colágeno tipo II não desnaturado,
bisglicinato de zinco, bisglicinato de manganês,
bisglicinato de cobre, menaquinona-7,
colecalciferol, antioxidante dl-alfa tocoferil e
emulsificante lecitina de soja. Componentes da
cápsula: gelificante gelatina, umectante glicerina
e corantes INS 171, INS 133 e INS 110.

ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADO DE SOJA. 
PODE CONTER DERIVADOS DE CRUSTÁCEOS 

(KRILL), PEIXES, CASTANHA DO PARÁ, 
MACADÂMIA E TRIGO.

Pode conter traços desses ingredientes devido ao 
compartilhamento de equipamentos, contudo, 

medidas rigorosas de controle e limpeza são 
adotadas para evitar tal fato.

NÃO CONTÉM GLÚTEN.

Sugestão de Uso: adultos a partir de 19 anos,
ingerir 1 cápsula ao dia com 200 mL (1 copo) de
água. Uso Adulto.

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

Informações importantes:

• "Este produto não é um medicamento.“

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

• "Mantenha fora do alcance de crianças.“

• “O colágeno tipo II não desnaturado auxilia na 
manutenção da função articular. ” 

• “A vitamina K auxilia na manutenção dos 
ossos.” 

• “A vitamina D auxilia na formação de ossos e 
dentes, na absorção de cálcio e fósforo, no 

funcionamento muscular e na manutenção de 
níveis de cálcio no sangue. ”

• “A vitamina C auxilia na absorção de ferro dos 
alimentos. ”

A vitamina K possui diversos estudos
descrevendo seu papel biológico na prevenção
das fraturas osteoporóticas, isto por que a
vitamina K atua como cofator da enzima para
diversas proteínas presentes no osso,
especialmente a osteocalcina (proteína do osso).

O zinco participa de reações na síntese ou
degradação de carboidratos, lipídeos, proteínas e
ácidos nucléicos. Como um componente
estrutural e/ou funcional de várias enzimas, o
zinco participa de muitas reações do
metabolismo celular, incluindo processos
fisiológicos, tais como função imune,
antioxidante, crescimento e desenvolvimento.
Por não existir sob a forma de depósito no
organismo, é necessário a ingestão diária.

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. O cobre
deve fazer parte da 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.

O manganês é um antioxidante que auxilia na
proteção dos danos causados pelos radicais
livres, auxilia na formação de ossos e
manutenção dos tecidos conectivos.
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Quantidade por porção % VD (*) 

Valor energético 4kcal = 17kl 0%

Gorduras totais 0,4 g 0%

Ácido Oleico (ômega 9) 0,1 g **

Ácido linoleico (ômega 6) 0,2 g **

Vitamina D 50 µg 1000%

Vitamina C 100 mg 222%

Vitamina K 65 µg 100%

Zinco 7 mg 100%

Cobre 900 µg 100%

Manganês 1,66 mg 72%

Colágeno tipo II não 
desnaturado

4,8 mg

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
Porção de 0,95g (1 cápsula)
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%VD(*) para adultos a partir de 19 anos. **VD não
estabelecido.

“O zinco auxilia na manutenção de ossos. ”

“O cobre auxilia no transporte de ferro no 
organismo. ”

“O manganês auxilia na formação de ossos e na 
manutenção dos tecidos conectivos. ”


