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Saúde cardiovascular:

•Proteção cardiovascular;
•Redução das taxas de colesterol “ruim” LDL;
•Aumento do colesterol “bom” HDL;
•Redução dos triglicerídeos.

Possui em sua formulação EPA e DHA derivados
do ômega 3 responsáveis pela saúde
cardiovascular e cerebral respectivamente. Além
disso o produto garante o aporte de vitaminas e
minerais ao organismo 100% da IDR evitando
carências e garantindo os benefícios.



Saúde Cerebral

•Componente de ação nas membranas cerebrais;
•Saúde cerebral;
•Age na memória, aprendizado e sistema
cognitivo.

“A elevada porcentagem de DHA na massa
cinzenta do cérebro (cerca de 3% do peso em
seco) e nos segmentos de haste externas das
células fotorreceptoras na retina, indica que o
DHA é essencial para o adequado
desenvolvimento e manutenção das funções do
cérebro e dos olhos. DHA é transportado
ativamente através da placenta de mãe para o
feto e também é encontrada no leite materno,
fatos que ressaltam a importância vital e
biológica do DHA para o crescimento e
desenvolvimento fetal e pós-natal e
desenvolvimento.”

Vitaminas e minerais:

“O ácido fólico o ferro a vitamina B6 e a vitamina
B12 auxiliam na formação das células vermelhas
do
sangue.”

“A vitamina A e a vitamina D auxiliam no
processo de diferenciação celular. ”

“A vitamina C, vitamina E, riboflavina, manganês,
selênio, zinco e o cobre são antioxidantes que
auxiliam na
proteção dos danos causados pelos radicais
livres. ”

“A vitamina K auxilia na coagulação do sangue. ”

“A tiamina, biotina, cromo e a niacina auxiliam
no metabolismo de proteínas, carboidratos e
gorduras.”

“O ácido pantotênico e o iodo auxiliam no
metabolismo energético.”

“O molibdênio auxilia no metabolismo dos
aminoácidos sulfurados.”
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Ingredientes: óleo de peixe, ácido ascórbico
(vitamina C), nicotinamida, pirofosfato de ferro,
acetato de dl-alfa tocoferol (vitamina E), óxido
de zinco, pantotenato de cálcio (vitamina B5),
sulfato de manganês, acetato de retinol
(vitamina A), nitrato de tiamina (vitamina B1),
riboflavina (vitamina B2), cloridrato de piridoxina
(vitamina B6), ácido pteroilmonoglutâmico (ácido
fólico), cianocobalamina (vitamina B12), d-
biotina, fitomenadiona (vitamina K1),
colecalciferol (vitamina D), iodeto de potássio
(iodo), óxido de cobre, selenito de sódio
(selênio), molibdato de sódio di-hidratado
(molibdênio), óxido de cromo, antioxidante
acetato de dl-alfa tocoferol e emulsificante
lecitina de soja. Componentes da cápsula:
gelificante gelatina, umectante glicerina e
corantes INS 122 e INS 129. Colorido
Artificialmente.

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

(KRILL), SOJA, 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.



Quantidade por porção % VD (*) 

Valor energético 12 kcal = 50 kJ 0%

Gorduras totais 1,3 g 2%

Gorduras poli-
insaturadas

0,65 g **

Ácido Docosaexaenoico 
– DHA

156 mg **

Ácido Eicosapentaenoico 
– EPA

234 mg **

Vitamina A 600 µg RE 100%

Vitamina D 5 µg 100%

Vitamina C 45 mg 100%

Vitamina E 10 mg 100%

Tiamina (Vitamina B1) 1,2 mg 100%

Riboflavina (Vitamina B2) 1,3 mg 100%

Niacina 16 mg 100%

Vitamina B6 1,3 mg 100%

Ácido fólico 240 µg 100%

Vitamina B12 2,4 µg 100%

Biotina 30 µg 100%

Ácido pantotênico 5 mg 100%

Vitamina K 65 µg 100%

Ferro 14 mg 100%

Zinco 7 mg 100%

Iodo 130 µg 100%

Cobre 900 µg 100%

Selênio 34 µg 100%

Molibdênio 45 µg 100%

Cromo 35 µg 100%

Manganês 1,66 mg 100%

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL 
Porção de 2,3 g (2 cápsulas): 

Recomendação de uso: adultos a partir de 19
anos, consumir de 1 a 2 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.”

• “Fonte de ômega 3.”

• MEG-3 TM é uma marca da DSM.
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%VD(*) para adultos a partir de 19 anos de idade. **VD 
não estabelecido 


