KETO FUEL

ESSENTIAL FATTY ACIDS

» 8 Fontes de Ácidos Graxos Essenciais
» Óleo de Prímula, Óleo de Borragem, Óleo de Gergelim,
Óleo de Cártamo, Óleo de Girassol, Óleo de Semente
de Uva, Óleo de Farelo de Arroz e Óleo de Palma.
» Fornece 125 mg de cada Lipídio
» Fornece 20 mg de Vitamina E
» Contém 1200 mcg de Vitamina A
» Embalagem com 60 cápsulas
» Extração à Frio dos Ácidos Graxos
» Cápsulas Líquidas
KETO FUEL ESSENTIAL FATTY ACIDS é um suplemento que reúne em uma única cápsula 8 fontes de Ácidos Graxos
Essenciais: Óleo de Prímula, Óleo de Borragem, Óleo de Gergelim, Óleo de Cártamo, Óleo de Girassol, Óleo de Semente de Uva, Óleo de Farelo de Arroz e Óleo de Palma. Estes ácidos graxos poli-insaturados, são fundamentais para
a manutenção de várias funções do organismo, como na produção de hormônios, transporte de gorduras do fígado
para o corpo e prevenção de cardiopatias.
A associação de várias fontes de ácidos graxos irá potencializar os seguintes benefícios para a saúde:
Óleo de Prímula: Fornece Ômega-6, Ácido Linoleico e Ácido Gama-Linoleico (GLA). Atua no combate a TPM e é um
importante Protetor Hepático.
Óleo de Borragem: Fornece Ômega 6 e possui propriedades anti-inflamatórias, ameniza os sintomas da TPM, agindo
com o Óleo de Prímula e ainda possui benefícios estéticos: fortalecendo os cabelos e pele.
Óleo de Gergelim: Contém os Ômegas 6 e 9, Ácido Linoleico, Ácido Oleico, Ácido Palmítico e Esteárico. Possui propriedades anti oxidantes, diminui os níveis de colesterol e triglicérides.
Óleo de Cártamo: Além de prevenir também as cardiopatias, atua na metabolização da gordura acumulada, auxiliando no processo de perda de peso, bem como no aumento da definição muscular. Apresenta uma grande quantidade
de Ômega 6, cerca de 80% e 20% de Ômega 9.
Óleo de Girassol: Contém alto teor de Ácido Linoleico e Vitamina E. Atua na redução de coágulos sanguíneos, bem
como aumenta a vasodilatação.
Óleo de Semente de Uva: É um potente antioxidante e seus componentes ativos constituem flavonóides e proantocianidinas (combate aos radicais livres). Esta gordura é fonte de Ômega 6, Resveratrol e Vitamina E.
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Óleo de Farelo de Arroz: Atua na saúde da pele, melhorando a hidratação e controle da oleosidade. Fortalece os
cabelos e possui uma ação anti-inflamatória. Está presente na sua estrutura o Ômega 6.
Óleo de Palma: Quando prensado a frio é benéfico a saúde, pois é rico em Omega 6, Vitamina E e Vitamina A. Possui
uma ação antioxidante e combate aos radicais livres.
Vitamina E e A: Complementa a fórmula de Keto Fuel as vitaminas E e A, que potencializam a ação antioxidante do
produto.
Cápsulas Líquidas: são cápsulas com liberação imediata dos ingredientes ativos que garantem uma biodisponibilidade otimizada.

Ingredientes: Óleo de Primula, Óleo de Gergelim, Óleo de Borragem, Óleo de Cártamo, Óleo de Girassol, Óleo de Semente de Uva, Óleo de Palma (TCM), Óleo de Farelo de Arroz, DL-alfa-tocoferol Acetato, Acetato de Retinol. Cápsula:
Geleificante Gelatina, Água Purificada e Umectante Glicerina.
NÃO CONTÉM GLÚTEN.
Recomendação de Uso: Consumir duas cápsulas ao dia, de preferência no café da manhã ou conforme a recomendação de um nutricionista e/ou médico nutrólogo.

Informação Nutricional – 2 Cápsulas – Contém 30 porções por embalagem.
Quant. por porção
%VD*
Valor Energético

9,0 kcal/38KJ

<1%

Gorduras Totais

1,0g

2%

Gorduras Saturadas

0,13 g

< 1%

Gorduras Monoinsaturadas

0,22g

**

Gorduras Polinsaturadas

0,65g

**

Vitamina A

1200mcg

200%

Vitamina E

20mg

200%

Não contém quantidade significativa de carboidratos, proteínas, gorduras trans, fibra alimentar e sódio.
* % Valores Diários com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8400 kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** VD não estabelecido.
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