
COLAGENAN

APRESENTAÇÃO
Embalagem com 3 blísters contendo 15 
cápsulas cada.

USO ADULTO

COMPOSIÇÃO: Cada cápsula contém:
Gelatina em pó..............................500 mg

INFORMAÇÕES SOBRE O COLAGENAN
COLAGENAN é constituído de gelatina 
pura, e, portanto, é um produto com alto 
percentual de proteínas. 
A quantidade de aminoácidos presentes 
em sua composição protéica obedece, 
basicamente, a seguinte proporção:
Treonina ....................................... 2,15%
Metionina ..................................... 0,10%
Serina ........................................... 4,10%
Leucina ........................................ 3,50%
Ácido aspártico ............................ 4,46%
Isoleucina ..................................... 1,58%
Alanina ....................................... 11,77%
Tirosina ........................................ 0,57%
Valina ........................................... 2,41%
Fenilalanina .................................. 2,27%
Ácido glutâmico ......................... 12,58%
Lisina ........................................... 4,00%
Prolina ....................................... 13,70%
Histidina ....................................... 0,77%
Glicina ........................................ 32,80%
Arginina ....................................... 9,27% 
O colágeno é uma escleroproteína ela-
borada por fibroblastos, sendo o principal 

Gelatina Pura

elemento do tecido conjuntivo no corpo 
humano. Suas fibras proporcionam sus-
tentação e elasticidade à pele.
Como produto alimentar, essa proteína é 
conhecida desde o tempo dos Faraós do 
antigo Egito. Atualmente, seu consumo 
é difundido em várias partes do mundo.
A gelatina é alvo de estudos por parte da 
comunidade científica, sendo que sua uti-
lização também é de grande importância 
para a indústria farmacêutica e cosmética. 
O COLAGENAN, formulado a partir de 
gelatina em pó, é um produto de origem 
animal, desenvolvido sob a forma de cá-
psulas, facilitando desta forma, a ingestão 
deste alimento.

INSTRUÇÕES DE USO
Recomenda-se ingerir 6 cápsulas ao dia.
Deve ser ingerido com líquido.

O Ministério da Saúde adverte: Não ex-
istem evidências científicas compro-
vadas de que este alimento previna, 
trate ou cure doenças.

NÃO CONTÉM GLÚTEN

• RICO EM PROTEÍNAS

CUIDADOS DE CONSERVAÇÃO
Proteger da luz, do calor e da umidade.
Não consuma produtos com o prazo de 
validade vencido.
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