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LICOFORT

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

Código de barras nº: 7898171780981

Embalagem: Plástica

Apresentação comercializada: Frasco plástico
contendo 60 cápsulas.

Prazo de validade: 18 meses

Introdução:

O Licofort é um suplemento destinado a auxiliar

a saúde do homem. Possui em sua formulação

potentes antioxidantes que contribuem para o

bom funcionamento do organismo masculino,

sendo eles:

o Óleo de semente de abóbora;
o Vitamina C;
o Vitamina E;
o Vitamina D3;
o Selênio;
o Zinco;
o Licopeno.

O óleo de semente de abóbora extraído das
sementes de Cucurbita pepo L. é rico em ácidos
graxos insaturados., que compreendem a família
dos ômegas 9, 3 e 6, respectivamente. Devido
aos seus compostos, o óleo apresenta efeito
favorável sobre os níveis de triglicerídeos e
colesterol.

O Selênio é essencial para a produção de
espermatozoides, e pelo menos metade do
selênio corporal está localizado nos testículos e
ductos seminais ligados a próstata.
Pesquisadores observaram que a deficiência
desse mineral diminuía as taxas de fertilidade
tanto em homens como em animais.
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Ingredientes: óleo de semente de abóbora, óleo
de linhaça, ácido ascórbico revestido (vitamina C),
Acetato de dl-alfa tocoferol (vitamina E),
bisglicinato de zinco (zinco), licopeno, selenito de
sódio (selênio), colecalciferol (vitamina D3) e
emulsificante lecitina de soja. Componentes da
cápsula: gelificante gelatina, umectante glicerina e
corantes INS 110, INS 171 e INS 129. Colorido
artificialmente.

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: ingerir 2 cápsulas 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.“

• “Este produto não deve ser consumido por 

gestantes, lactantes e crianças. ”

• “A vitamina C, E, selênio e zinco são 

antioxidantes que auxiliam na proteção dos 

danos causados pelos radicais livres. “

A Vitamina E é um antioxidante importante. Essa
vitamina causa um efeito estimulante no sistema
imunológico, diminuindo a atividade da proteína
C quinase (envolvida na regulação da
proliferação celular) e induzindo a apoptose.
Diversos estudos têm mostrado que baixos níveis
de vitamina E podem estar relacionados com a
diminuição da fertilidade masculina.

O Licopeno é considerado o mais poderoso
antioxidante, dentro da família dos carotenos,
intervindo em reações desencadeadas por
radicais livres.

O Zinco é um mineral essencial para o
funcionamento do sistema reprodutivo
masculino. Sua deficiência pode estar associada
com a diminuição dos níveis de testosterona e da
quantidade de espermatozoides.

A vitamina C tem sua concentração dez vezes
maior no plasma seminal do que no sangue, e o
efeito dessa vitamina vem sendo cada vez mais
evidenciado na motilidade dos espermatozoides.
O nível de ácido ascórbico no plasma seminal
está relacionado à ingestão dietética. Os baixos
níveis de Vitamina C podem aumentar os danos
ao material genético dos espermatozoides.

A contribuição através da dieta da vitamina D é
baixa, os alimentos que a contêm, como o peixe
azul, são pouco ingeridos no mundo ocidental. A
maior parte da vitamina D da dieta vem de leite
ou margarina na forma de suplementos. Alguns
estudos argumentam que indivíduos com
deficiência de vitamina D têm maior risco de ser
acometido por doenças relacionadas a próstata.
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Quantidade por porção % VD (*) 

Valor energético 12kcal = 51kJ 1%

Gorduras totais 1,4 g 2%

Gorduras saturadas 0,3 g 1%

Gorduras 
monoinsaturadas

0,36 g **

Ácido linoleico 0,44 g **

Ácido alfa-linolênico 0,24 g **

Vitamina C 45 mg 100%

Vitamina D 5 µg 100%

Vitamina E 10 mg 100%

Selênio 34 µg 100%

Zinco 7 mg 100%

Licopeno 1 mg

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
Porção de 2,2g (2 cápsulas)
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%VD(*) para adultos a partir de 19 anos. **VD não
estabelecido.


