LICOXID®

LICOPENO DE TOMATE EM CÁPSULAS
FORMAS E APRESENTAÇÕES
Cápsula Gelatinosa mole: Caixa contendo 30 cápsulas
Cada cápsula contém 5mg de licopeno.
INGREDIENTES
Licopeno (7%), óleo de girassol, óleo de soja hidrogenado, emulsificante lecitina
de soja, antioxidante alfa tocoferol (vitamina E), cápsula colorido artificialmente
(gelatina, glicerina, água, corantes dióxido de titânio e vermelho ponceau).
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
Porção de 0,41g (1 cápsula) deste produto fornece 5mg de licopeno.
Este produto não contém, entretanto, quantidade significativa de valor energético,
carboidratos, proteínas, gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans,
fibra alimentar e sódio, com base em uma dieta de 2000 Kcal ou 8400 KJ. Seus
valores podem ser maiores ou menores, dependendo de suas necessidades
energéticas.
“Consumir somente a quantidade diária indicada na embalagem”.
“Gestante, nutrizes e crianças somente devem consumir este produto
sob orientação de nutricionista ou médico”.
“O licopeno tem ação antioxidante que protege as células contra
os radicais livres. Seu consumo deve estar associado a uma
dieta equilibrada e hábitos de vida saudáveis”.
“Não contém glúten”.
INFORMAÇÕES SOBRE O PRODUTO
O licopeno é um agente antioxidante, isto é, atua combatendo os radicais
livres. Os radicais livres são moléculas formadas a partir de algumas reações
metabólicas que ocorrem no organismo ou pela exposição a poluentes, como
o fumo, poluição do ar, solventes orgânicos, pesticidas e radiações, incluindo a
radiação solar. Estudos demonstraram que algumas doenças estão relacionadas
às ações nocivas dos radicais livres no organismo.
MODO DE USAR
Ingerir uma cápsula, uma vez ao dia.

CUIDADOS DE CONSERVAÇÃO
Mantenha o frasco firmemente fechado. Guarde em local fresco e seco (15º a
30ºC). Esta embalagem foi selada para sua proteção. Não utilize o produto em
caso de violação.

FABRICADO POR
RELTHY LABORATÓRIOS Ltda.
Av. José Vieira, 446 • Distrito Industrial • Indaiatuba • SP
C.N.P.J. 58.884.735/0001-05.
Resp. Técnico: Dra. Morena E. G. Cunha • CRF/SP 43.652
Reg. M.S. 6.2582.0014.001-6

DISTRIBUÍDO POR
ZYDUS NIKKHO FARMACÊUTICA LTDA.
C.N.P.J. 05.254.971/0001-81
Estr. Governador Chagas Freitas, 340 • Ilha do Governador
Rio de Janeiro • RJ
Indústria Brasileira

SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR: 0800 282 9911

NÚMERO DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE:
Vide embalagem externa.
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