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SUPLEMENTOS ALIMENTARES para uma vida plena de bem-estar 

FICHA TÉCNICA 
  

 

 

 
 
 
Ingredientes: Maltodextrina, Sumo de frutos vermelhos – framboesa, mirtilo e 
amora (10%), Acidificante: ácido cítrico, Extracto de Chá Verde (6%), Aroma de 
frutas, Extracto de Hibisco (1,5%), Extracto de grainha de uva (1%), Vitamina C, 
Edulcorante (sucralose), Anti-aglomerante (dióxido de silício). 
 
 
 

INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR 

Dose diária 2 a 3 saquetas 
Embalagem contém 10 saquetas 

 

  

INDICAÇÕES: 
- Reduz os efeitos nocivos dos radicais livres; 
- Retarda o envelhecimento dos órgãos; 
- Reforça o sistema imunitário 
- Diminui a sensação de fadiga. 
 
 
 

MODO DE ACÇÃO: 
Frutos vermelhos: ricos em antioxidantes ajudam a retardar o envelhecimento dos tecidos resultante da acção dos 
radicais livres. Um desses antioxidantes, o Betacaroteno, é também um percursor da Vitamina A, importante na 
manutenção de uma visão e pele saudáveis. 
Chá verde:  contém diversos princípios activos como os flavonóides, que lhe conferem um poder antioxidante e 
diurético. É também um estimulante graças ao teor em teína (cafeína) possibilitando uma aceleração do 
metabolismo e consequente aumento da queima de gordura. 
Grainha de uva: é rica em polifenóis, como os flavonóides e o resveratrol, importantes antioxidantes que combatem 
o envelhecimento celular. 
Hibisco: é constituído por flavonóides e vitamina C que, para além do seu poder antioxidante que retarda o 
envelhecimento dos órgãos, melhoram o funcionamento e eficácia do sistema imunitário. 
Vitamina C: aumenta a resistência às infecções e é importante na resposta imunológica. Tem também um papel 
importante na regeneração da vitamina E.  
 
 

MODO DE TOMAR:  
Tomar 2 a 3 saquetas por dia, sendo a última toma recomendada antes de deitar. 
 
 
ADVERTÊNCIAS:  
Em caso de gravidez ou amamentação consulte o seu médico.  
Manter fora do alcance e da visão das crianças. 
 
 
 

EMBALAGEM: 4,5g x 10 Saquetas   VALIDADE DO PRODUTO : 36 meses 
 
 
 

 

Condições de conservação: Conservar em local seco e a temperatura inferior a 25ºC. Preservar da luz e do calor.  
 
 
 

EAN: 5604321028894 Refª.: 1806 Embalagem: 4,5g x 10 saquetas 


