
 
 

 
    

 
 

SUPLEMENTO ALIMENTAR EM CÁPSULA MOLE 
 
Ingredientes: Óleo de peixe, Óleo de Borragem, Ácido Ascórbico, Óxido de zinco, Acetato de DL-alfa-
tocoferol, Cianocobalamina, Óxido de cobre, Cloridrato de piridoxina, Riboflavina, Colecalciferol, Selenito 
de sódio. Agente carreador: Óleo de Soja, Emulsificante: Lecitina de Soja, Glaceante: Cera de abelha. 
Componentes da cápsula: Geleificante: Gelatina, Agente Carreador: Água purificada, Umectantes: Glicerol 
e Sorbitol, Corantes: Óxido de ferro preto, dióxido de titânio, vermelho 40, azul brilhante FCF. 
NÃO CONTÉM GLÚTEN.  ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE PEIXE E SOJA 
 
Recomendações de uso: Consumir 2 cápsulas moles ao dia, após refeição. 
Grupo populacional acima de 19 anos. 
 
Não exceder a recomendação diária de consumo indicada na embalagem. 
 
Cuidados de conservação: Conservar em temperatura ambiente e em local seco, fresco e ao abrigo da 
luz. Após aberto manter em temperatura ambiente. 
 
Mantenha fora do alcance de crianças. 

 

 
 

Número do lote, data de fabricação e data da validade: vide cartucho 
Dispensado de registro – Res. Anvisa nº 240/2018. 

 

 

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL  

Porção de 2,4 g (2 cápsulas moles) 

Quantidade por porção 
% VD  

Adultos 

Valor energético 13 kcal = 55 kJ 1 

Carboidratos 0 g, dos quais: 0 

      Açúcares 0 g * 

Gorduras Totais 
1,4 g das 

quais: 
3 

     Gorduras Saturadas 0 g 0 

     Gorduras Trans 0 g * 

     Gorduras Monoinsaturadas 0,2 g * 

     Gorduras Poli-insaturadas 1,0 g * 

                ALA (Ácido alfa-linolênico  n-3) 0,6 g * 

                EPA (ácido eicosapentaenoico)*** 82 mg * 

                DHA (ácido docosahexaenóico)*** 410 mg * 

Vitamina C 45 mg 100 

Vitamina D** 20 mcg 400 

Vitamina E 10 mg 100 

Vitamina B2 1,3 mg 100 

Vitamina B6 1,3 mg 100 

Vitamina B12 2,4 mcg 100 

Cobre 900 mcg 100 

Selênio 34 mcg 100 

Zinco 10 mg 143 

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

* Valor Diário não estabelecido. 
**Equivalente a 800UI. 
***Presente na forma triglicerídeos (TG) 

 



 
 

 
    

 

 

L-CAPS D+ é um suplemento alimentar fonte de ômega 3, vitaminas e minerais. 

L-CAPS D+ possui uma fórmula específica para aliviar os sintomas do olho seco, pode ser usado 

em conjunto com uma lágrima artificial, ou isolado, conforme orientação médica. 

A incidência de olho seco é cada vez maior na população. Segundo o último relatório da TFOS 

– Tear Film and Ocular Surface Society – de julho de 2017, a prevalência de olho seco pode 

chegar até a 50%. A lágrima é composta por três camadas e a diminuição da produção de 

lágrimas pelo olho ou alteração da qualidade da lágrima leva aos sintomas de olho seco: 

vermelhidão, irritação, ardência, sensibilidade à luz, desconforto e flutuação da visão. Causas 

comuns são a chegada da menopausa, senilidade, diabetes e medicamentos como diuréticos, 

antidepressivos e anticoncepcionais, entre outros. Poluição e clima seco, maior tempo de 

exposição a computadores, celulares e tablets e ambientes com ar-condicionado, são 

responsáveis pelo aumento de casos. 

A suplementação oral com ácidos graxos essenciais ômega 3, estimula a produção de lágrima e 

retarda sua evaporação, promovendo um maior conforto ocular. Além de vitaminas e minerais 

que atuam como antioxidantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proprietário: 

UNIÃO QUÍMICA FARMACÊUTICA NACIONAL S/A 

Embu-Guaçu – SP – Indústria Brasileira 

SAC 0800 011 1559 

 

Fabricado por:  

UNIÃO QUÍMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A 

Trecho 1 - conjunto 11 - lotes 6 / 12 

Polo de Desenvolvimento JK - Brasília - DF CEP: 72.549-555 

CNPJ: 60.665.981/0007-03 

www.uniaquimica.com.br 

 


