
Ômega 3

O consumo de ácidos graxos ômega 3 auxilia na manutenção de níveis saudáveis de triglicerídeos, desde 
que associado a uma alimentação equilibrada e hábitos de vida saudáveis.

Recomendação de uso: Consumir duas cápsulas ao dia.

Consumir somente a quantidade indicada na embalagem 

Gestantes, nutrizes e crianças somente devem consumir este produto sob orientação de nutricionista ou médico.

Pessoas que apresentem doenças ou alterações fisiológicas, mulheres grávidas ou amamentando (nutrizes) deverão 
consultar o médico antes de consumir este produto. 

Este não é um alimento baixo em gorduras saturadas.

Pessoas alérgicas a peixes e crustáceos devem evitar o consumo deste produto.

Cuidados de conservação: Conservar em temperatura ambiente e em local seco e fresco.

Ingredientes: Óleo de peixe. Composição da cápsula: veículos: gelatina, glicerol e água. NÃO CONTÉM GLÚTEN.

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL 
Porção de 2 g (2 cápsulas)

Quantidade por porção % VD(*)

Valor energético 17 kcal = 73 kj 0 %

Gorduras totais 1,9 g, das quais 3 %

Gorduras saturadas 0,5 g 2 %

Gorduras trans 0 g **

Gordura monoinsaturada 0 g **

Gordura poliinsaturada 0,9 g **

  Ácido Eicosapentanóico (EPA) 360 mg **

  Ácido Docosahexanóico (DHA) 240 mg **

Colesterol 2 mg **

“Não contém quantidades significativas de carboidratos, proteínas, fibra alimentar e sódio”

(*) % Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000 Kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários 
podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. 
** Valor Diário não estabelecido.

Fabricado por: 
UNIÃO QUÍMICA FARMACÊUTICA NACIONAL S/A

Trecho 1 Conj. 11, Lote 6/12
Polo de Desenvolvimento JK – Brasília – DF

CEP 72.549-555 – CNPJ 60.665.981/0007-03
Indústria Brasileira

SAC – 0800 11 15 59
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