ÔMEGA 3
O ômega 3 é um tipo de gordura conhecido como ácido graxo essencial,
uma vez que o nosso corpo não é capaz de produzir, portanto, ele deve
ser obtido através da alimentação ou de suplementos especializados.
Sendo uma fonte de gordura boa ao organismo, o ômega 3, possui vários
benefícios para manutenção e promoção da saúde.

Ingredientes: Óleo de peixe (ômega 3). Composição da cápsula:
Gelatina, água purificada e umectante glicerina.

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
Por porção 4,2g (3 cápsulas)

ALÉRGICOS: CONTÉM PEIXE.

Quantidade por porção

NÃO CONTÉM GLÚTEN.

Valor energético

Sugestão de uso: Tomar 1 cápsula 3 vezes ao dia, preferencialmente
antes das principais refeições.

% VD(*)

32kcal = 134KJ

2%

Proteínas

1,2g

2%

Gorduras totais, das quais:

3,0g

5%

Gorduras saturadas

0,9g

4%

0g

**

Gorduras monoinsaturadas

0,6g

**

Gorduras poli-insaturadas

1,5g

**

Ácido eicosapentaenoico –
(EPA)

540mg

**

Ácido docosahexaenóico –
(DHA)

360mg

**

Colesterol

4,0mg

**

Gorduras trans

Registro no Ministério da Saúde n°6.6701.0003.001-9.
“O consumo de ácidos graxos Ômega 3 auxilia na manutenção de níveis
saudáveis de triglicerídeos, desde que associados a uma alimentação
equilibrada e hábitos de vida saudáveis”.
“Pessoas que apresentem doenças ou alterações fisiológicas,
mulheres grávidas ou amamentando (nutrizes) deverão consultar
o médico antes de usar o produto”.
“Pessoas alérgicas a peixes e crustáceos devem evitar o consumo
deste produto”.

Não contém quantidade significativa de carboidratos, 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. ** Valor
diário não especificado.

Cód.

Produto

Porção

PESO
LÍQ.

PESO IND. +
EMBALAGEM

PESO CX DE
EMBARQUE
CHEIA

CÓDIGO DE
BARRAS / EAN

CÓDIGO DE
BARRAS / DUN

MEDIDAS
UNITÁRIAS ( A X C )
em mm

MEDIDAS CX DE
EMBARQUE ( C x L x A)
em mm

CLASSIFICAÇÃO
FISCAL

UNID/ CX.
EMBARQUE

49-1

ÔMEGA 3

60 Caps. de
1000 mg

84 g

0,120 g

2,803 kg

7898599210480

17898599210487

122 x 68,2

272 x 204 x 245

2106.90.30

24

