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COLINA

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

Código de barras nº:  7898171780967

Embalagem: plástica

Apresentação comercializada: frasco plástico
contendo 60 cápsulas.

Prazo de validade: 24 meses. 

Introdução:

A colina é um nutriente essencial necessário para
as funções adequadas do fígado, sistema
cardiovascular e cérebro. Por ser considerada um
nutriente essencial, deve ser complementada
através da dieta ou por suplementação.

É importante para a integridade estrutural e
funções de sinalização das membranas celulares;
afeta diretamente a neurotransmissão
colinérgica; e é necessária para o transporte e
metabolismo de lipídios.

A colina é um precursor da fosfatidilcolina, que
compreende mais da metade do conteúdo de
fosfolipídios em membranas de células de
mamíferos, e é fundamental no transporte de
excesso de triglicerídeos do fígado.

Como resultado, a deficiência de colina tem sido
associada ao desenvolvimento de hepato
esteatose ou fígado gorduroso.

Colina é também o precursor da acetilcolina, um
dos mais comuns neurotransmissores,
responsáveis por influenciar a função do
cérebro, regularizando de maneira indireta a
memória e a cognição. Por agir na formação da
acetilcolina, também contribui para o coração e
vários outros órgãos.
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Quantidade por porção % VD (*) 

Colina 300 mg 55 %

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

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL 
Porção 1,7 g (3 cápsulas): 

%VD(*) para adultos a partir de 19 anos.

Referência Bibliográfica: 

• PHILLIPS, Melissa M. Choline| Properties and
Determination. Encyclopedia of Food and Heatlh,
v. 2, n. Encyclopedia of Food and Heatlh, 2016.

Ingredientes: bitartarato de colina,
antiumectante estearato de magnésio e dióxido
de silício e lubrificante talco farmacêutico.
Componentes da cápsula: gelificante gelatina e
umectante glicerina.

ALÉRGICOS: PODE CONTER DERIVADOS DE
CRUSTÁCEOS (CARANGUEJO), SOJA E PEIXE.

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.

Recomendação de uso: adultos a partir de 19
anos, consumir de 1 a 3 cápsulas ao dia, com 200
mL (1 copo) de água.

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.”
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• A colina contribui para o metabolismo 
lipídico e para o metabolismo da 

homocisteína. ”


