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THERMO CAPS

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

Código de barras nº: 7898171780936

Embalagem: Plástica

Apresentação comercializada: Frasco plástico
contendo 60 cápsulas.

Prazo de validade: 18 meses

Introdução:

O Thermo Caps possui em sua formulação
Cromo, Taurina, vitamina C e cafeína, que
proporcionam os seguintes benefícios:

O Cromo tem como principal função auxiliar e
potencializar a função da insulina. A insulina é
responsável pela redução da taxa de glicose no
sangue sempre que comemos.

Estudos apontam que a suplementação com
Cromo mostrou-se uma técnica promissora no
intuito de tornar mais eficiente a mobilização da
glicose (ressintese de ATP), resultando em
energia para as células musculares exercitadas.
Além dessas informações, alguns estudos
apontam a possível influencia também no
metabolismo proteico, devido ao aumento da
sensibilidade à insulina, que, por sua vez,
estimula à captação de aminoácidos.

A Taurina está envolvida em diversas funções
fisiológicas e biológicas. A suplementação de
taurina é capaz de aumentar o gasto energético,
isso porquê a taurina associada ao treinamento
físico aumenta os níveis de irisina, um hormônio
sintetizado pelo músculo, que ao ligar-se com
seu receptor inicia o processo termogênico.
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Quantidade por porção % VD (*) 

Vitamina C 200mg 444%

Cromo 200µg 571%

Cafeína 120mg

Taurina 200mg

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
Porção de 1,2g (2 cápsulas)

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.

Sugestão de Uso: consumir de 1 a 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 cafeína auxilia no aumento do estado de 
alerta e na melhora da concentração. ”

• “O cromo auxilia no metabolismo de 
proteínas, carboidratos e gorduras. ”
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%VD(*) para adultos a partir de 19 anos.

A cafeína atua sobre o sistema nervoso central,
auxilia no aumento do estado de alerta e na
melhora da concentração. A cafeína ainda possui
ação estimulante, reduzindo a fadiga,
melhorando a atenção, concentração e o
desempenho de atividades motoras, auxiliando
no aumento da resistência aeróbia durante os
exercícios físicos.

A Vitamina C é um antioxidante, auxiliando na
proteção dos danos causados pelos radicais
livres, auxilia na absorção de ferro dos alimentos
e atua na produção e manutenção do colágeno.
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Ingredientes: ácido ascórbico revestido
(vitamina C), taurina, cafeína anidra em pó,
picolinato de cromo, agente de massa celulose
microcristalina, antiumectante estearato de
magnésio e dióxido de silício e antioxidante ácido
cítrico anidro. Componentes da cápsula:
gelificante gelatina, umectante glicerina e
corantes INS 171, INS 110 e INS 129. Colorido
artificialmente.


