CÁPSULAS MOLES DE ÓLEO DE CÁRTAMO
Suplemento alimentar
Registro no M.S.: 508350043

Indicações:
Complementar a dieta do indivíduo, fornecendo níveis aceitáveis de ácidos graxos.

Propriedades:
O óleo de Cártamo é um anti-oxidante natural que possui propriedades que podem acelerar o metabolismo das
gorduras, auxiliando no controle da obesidade.
O consumo de óleo de cártamo pode aumentar o catabolismo de ácidos graxos e diminuir a regulação dos
estoques de gorduras e lipogênese quando comparado ao efeito de outras gorduras. Sendo assim, o óleo de cártamo
contribui para a redução dos percentuais de gordura priorizando a saúde e resultando em maior definição corporal (1).
A ingestão dietética de óleo de cártamo reduz os níveis de triglicerídeos no plasma e aumenta a oxidação lipídica
mitocondrial. O que consequentemente diminui os depósitos adiposos em função da decorrência da oxidação lipídica
mitocondrial para o suprimento de energia em outras partes organismo (2).

Contra-indicações:
Indivíduos alérgicos ao Òleo de Cártamo. Grávidas, lactantes, diabéticos e crianças não devem tomar o Óleo de
Cártamo.

Dose Usual / Posologia:
Porção Diária: 2 cápsulas ao dia

Precauções:
Não constam.

Reações Adversas:
Não foram relatadas reações adversas (3).

Interações Medicamentosas:
Medicamentos a base de Quitosana e Orlistate podem diminuir sua eficácia por atuarem na diminuição da
absorção de gorduras provenientes alimentação (3).

Informações Farmacotécnicas:
Não constam.
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Informações mais completas e referências científicas disponíveis sob consulta.
Entre em contato conosco através do e-mail: sac@deg.com.br
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