
» Suplemento à base de Óleo de Semente de Linhaça 
Dourada.

» 1000 mg de Óleo de Sementes de Linhaça Dourada 
por cápsula.

» Contém Ômega-3, Ômega-6, Ômega-9, Ácido Alfa-
Linoleico (ALA), Ácido Linoleico e Ácido Oleico.

» Embalagens com 100 e 200 cápsulas.

As cápsulas de Flaxseed Oil - Óleo de Semente de Linhaça Dourada - são produzidos a partir de 

óleos que foram cuidadosamente extraídos sem uso de hexano ou adição de calor. A extração a frio ajuda a 

preservar a delicada estrutura química do Omega-3, Omega-6 e Omega-9; Ácidos Graxos que são 

naturalmente ricos nas sementes de Linhaça. Cada cápsula de 1000mg contém uma mistura natural de 

Ácido-Alfa-Linolênico (ALA), Ácido Linoleico e Ácido Oléico. 

O frasco de cor âmbar e a tampa impermeável é proteção adicional contra os efeitos prejudiciais da luz e do 

oxigênio.

Uso Sugerido: Tomar 1 cápsula, três vezes ao dia, preferencialmente às refeições ou conforme orientação 

de um nutricionista e/ou medico nutrólogo.

Embalagem: 100 e 200 cápsulas.

Ingredientes: Óleo de Sementes de Linhaça Dourada, Cápsula (Gelificante Gelatina, Emulsificante Glicerina, 

Água Purificada).  NÃO CONTÉM GLÚTEN.

Benefícios: 
• Fornece os Omegas mas de origem vegetal;

• Evita o depósito de gorduras nos tecidos e artérias;

• Redução das concentrações de colesterol;

• Reduz riscos de doenças do coração;

• Alívio para a síndrome do “olho seco”.
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Quant. por porção %VD*
Informação Nutricional – Tamanho da Porção: 3  Cápsulas
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Valor Energético

Gorduras Totais

Gorduras Saturadas

Ácido Palmítico

Ácido Esteárico

Gorduras Monoiinsaturadas

Ácido Oléico

Gorduras Poliinsaturadas

Ácido Alfa Linolênico

Ácido Linoleico

Colesterol

30kcal = 126kJ

3,0g dos quais

0,3g dos quais

0,18g

0,12g

0,6g dos quais

0,6g

2,1g dos quais

1,5mg

0,6mg

0g

<1%

2%

<1%

**

**

**

**

**

**

**

<1%

*% Valores Diários com base em uma dieta de 2000kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas neces-
sidades energéticas. Não contem quantidades significativas de carboidratos, proteínas, gorduras trans, fibras alimentares e sódio
**VD não estabelecido.


