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L-CARNITINE 3000MG - 66 e 132 Cápsulas

Informação Nutricional
Porção diária de 4,5 g (3 tabletes)
Quantidade por porção

L-carnitina
CATEGORIA: AMINOÁCIDOS NÃO ESSENCIAIS, GLUTAMINA EM PÓ

Lista de ingredientes,
em ordem decrescente
por quantidade

3,0g

%VD(*)
**%

“Não contém quantidades significativas de valor energético, proteína, carboidratos,
gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans, fibra alimentar e sódio”.
(*) % Valores Diários de referência 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.
INGREDIENTES: L-carnitina em pó, estabilizante celulose microcristalina,
lubrificante estearato de magnésio e corante laranja agentes de revestimento.
“NÃO CONTÉM GLÚTEN” e “NÃO CONTÉM LACTOSE”.

ALÉRGICOS: PODE CONTER DERIVADOS DO LEITE DE VACA,
SOJA, CEVADA, OVOS E LÁTEX NATURAL.

Recomendações

Recomendação de ingestão diária: Recomenda-se para adultos a ingestão diária de 3 tabletes ao dia, ou
conforme orientação de profissional.
Cuidados de conservação: Manter a embalagem sempre fechada, conservar este produto ao abrigo da luz,
umidade e calor excessivo, longe do alcance de crianças. Depois de aberto, consumir preferencialmente em até 30 dias. Não
consumireste produto, caso o lacre de segurança esteja rompido.
“Consumir este produto conforme a Recomendação de Ingestão Diária constante da embalagem”. “Este produto não substitui
uma alimentação equilibrada e seu consumodeve ser orientado por nutricionista ou médico”.
O Ministério da Saúde Adverte: “Não existem evidências científicas comprovadas de que este alimento
previna, trate ou cure doenças.”
Crianças,gestantes, nutrizes, idosos e portadores de qualquerenfermidadedevem consultar o médico e / ou nutricionista.

O que é L-CARNITINE 3000MG?
Uma das principais funções da L-Carnitina no organismo é participar do metabolismo das gorduras, transportando os ácidos graxos
para as mitocôndrias, as estruturas celulares responsáveis pela produção de energia. Basicamente, a L-Carnitina garante que a
gordura (além dos carboidratos) seja utilizada para gerar energia para o organismo.

Argumentos de venda:

- 3000mg de L-Carnitina por Dose
- 1000mg de L-Carnitina por Tablete
- Absorção Gradual
- Sem Estimulantes

- 66 Cápsulas = 22 Doses
- 132 Cápsulas = 44 Doses
- Contém +10% Grátis

Fabricado por:
Suplemais Ind. de Suplementos Nutricionais Ltda. - ME.
Rua José Oiticica 217, Jardim Itapema, São Paulo, SP.
CEP:03578-080 - CNPJ: 08.415.973/0001-01

Fabricado seguindo as normas
estabelecidas pela ANVISA
(Agência Nacional de Vigilância
Sanitária) e pelas Boas Práticas de
Fabricação (BPF), proporcionando
alta qualidade e procedência.

Distribuidor por:
DSN LABORATÓRIO NUTRICIONAL EIRELI ME
Rua Manaus, 524 - Vila Bertioga - São Paulo/SP
CEP: 03185-040 - CNPJ: 11.732.384/0001-53
e-mail: contato@dsnbrasil.com.br
INDÚSTRIA BRASILEIRA

