
Ômega 31 de óleo de peixe com DHA concentrado, 
Ômega 61 de óleo de borragem, óleo de linhaça com 
vitaminas e minerais em cápsulas

Ingredientes: óleo de peixe com DHA concentrado, óleo de borragem, ácido l-ascórbico 
(vitamina C), óleo de linhaça, acetato de dl-alfa tocoferila (vitamina E), óxido de zinco (zinco), 
cianocobalamina (vitamina B12), cloridrato de piridoxina (vitamina B6), óxido cúprico (cobre), 
colecalciferol (vitamina D), selenito de sódio (selênio). Glaceante: cera de abelha INS 901, 
veículo: óleo vegetal hidrogenado, emulsificantes: lecitina de soja e polissorbato 80 INS 433. 
Composição da cápsula: gelatina, glicerol e água, corante artificial: óxido de ferro vermelho 
INS 172ii. 
NÃO CONTÉM GLÚTEN.
ALÉRGICOS: contém derivados de peixe e de soja.

1 Ômega 3 proveniente de óleo de peixe e Ômega 6 proveniente de óleo de borragem.

Recomendação de uso: Consumir duas cápsulas ao dia.

Consumir somente a quantidade indicada na embalagem 

Pessoas que apresentem doenças ou alterações fisiológicas, mulheres grávidas ou 
amamentando deverão consultar o médico antes de consumir este produto. 

Conservar em temperatura ambiente e em local seco e fresco.

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL 
Porção de 2,1 g (2 cápsula)

Quantidade por porção %VD*

Valor energético 12 kcal = 51 kJ 0 % 

Gorduras totais  1,3 g, das quais  2 %

Gorduras saturadas 0,1 g  0 %

Gorduras trans  0 g **

Gordura monoinsaturada  0,2 g **

Gordura poliinsaturada 1,0 g, das quais **

  Ácido Eicosapentanóico (EPA)  82 mg **

  Ácido Docosahexanóico (DHA) 410 mg **

  Ácido Gama-Linolênico (GLA) 92 mg **

Colesterol 0 mg **

Vitamina C 45 mg 100 % 

Vitamina E 10 mg 100 %

Vitamina D 5 mcg 100 %

Vitamina B6 1,3 mg 100 %

Vitamina B12 2,4 mcg 100 %

Cobre 900 mcg 100 %
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Selênio 34 mcg 100 %

Zinco 7 mg 100 %

Selênio 34 mcg 100 %

Zinco 7 mg 100 %

“Não contém quantidades significativas de carboidratos, proteínas, fibra alimentar e 
sódio”

(*) % Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000 Kcal ou 8.400 kJ. 
Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades 
energéticas. 
** Valor Diário não estabelecido.

Número do lote, data de fabricação e data da validade: vide cartucho

Reg. M.S. 6.6325.0027.001-4

Fabricado por:
UNIÃO QUÍMICA FARMACÊUTICA NACIONAL S/A

Trecho 1 - Conjunto 11 -  Lote 6/12 - Polo de Desenvolvimento JK  
Brasília - DF SAC 0800 11 15 59

CEP 72549-555 - CNPJ 60.665.981/0007-03
Indústria Brasileira

www.uniaoquimica.com.br
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