L-CARNITINE
L-Carnitine é um suplemento a base de L-Carnitina pura que utiliza a mais moderna
tecnologia Licaps®.
A L-carnitina é um nutriente essencial na geração de energia, que se aliado à atividade
física, pode favorecer a oxidação de gordura. A L-Carnitina exerce a função metabólica de
transportar ácidos graxos para a produção de energia celular, utilizando as reservas de
gordura como fonte de energia fornecendo uma fonte contínua e sustentada de energia.
Sua utilização tem influência na diminuição da fadiga e consequente melhora do desempenho,
além de promover redução dos níveis de colesterol e triglicérides.
Contando com exclusiva cápsula VCAPS ®, formulada com revestimento HPMC (de origem
vegetal), altamente biodisponível, livre de amido e glúten, garantem à L-Carnitine máxima
efetividade através da sua capacidade exclusiva de liberação prolongada.
Possui certificações Halal, Kosher,
Ortodox Union e Sociedade Veg.

Livre de agentes plastificantes
100% Natural

Ingredientes:
L-Carnitina,
(hidroxipropilmetilcelulose), água.

glicerina,

cápsula

vegetal

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
Porcão de 1g (1 cápsula)

Quantidade por porção

NÃO CONTÉM GLÚTEN

Valor energético

Sugestão de uso: Consumir 1 a 3 cápsulas ao dia ou conforme orientação
de nutricionista ou médico.

0Kcal=0KJ

% VD(*)
0%

Não contém quantidades significativas de carboidratos, proteínas, gorduras totais, gorduras
saturadas, gorduras trans, fibra alimentar e sódio.
(*) % Valores Diários de Referência com base em uma dieta de 2000Kcal ou 8400KJ.
Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades
energéticas.

REGISTRO NO MS: 6.7129.0011.001-6
Este produto não deve ser consumido por crianças, gestantes, idosos e
portadores de enfermidades.
“O Ministério da Saúde adverte: Não existem evidências científicas
comprovadas de que este alimento previna, trate ou cure doenças. ”
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Completamente solúvel

............... Bolha de Nitrogênio preserva os
ativos da oxidação

.......................
.....
Fabricadas em um ambiente...............
livre de oxigênio

....................... Melhor estabilidade
........
............... Absorção mais rápida

Fórmulas exclusivas
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Cód.

Produto

Porção

PESO
LÍQ.

PESO IND. +
EMBALAGEM

PESO CX DE
EMBARQUE
CHEIA

CÓDIGO DE
BARRAS / EAN

CÓDIGO DE
BARRAS / DUN

44-32

L-Carnitine Vcaps
60 cáps

60 Caps
de 509
mg

60 g

0,126 kg

0,600 kg

7898599210763

17898599210760

Biodisponibilidade

MEDIDAS
MEDIDAS CX DE
CLASSIFICAÇÃO UNID/ CX.
UNITÁRIAS ( A X C ) EMBARQUE ( C x L x A)
FISCAL
EMBARQUE
em mm
em mm
175 x 67

142 x 140 x 185

2106.90.30
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