
 

 

Fibras 
Psyllium com Óleo de Chia  
 

1. Propriedades 
O consumo de certas fibras alimentares proporciona um aumento da 
saciedade e ajudam a regular o trânsito intestinal. Auxiliam no controle 
glicêmico e no aumento da sensibilidade à insulina, diminuindo o risco de 
diabetes tipo 2. Proporcionam uma redução da ingestão energética de 
açúcares e gorduras auxiliando na redução dos níveis de colesterol e 
triglicérides reduzindo o risco de doenças cardiovasculares.  
Produto com alto conteúdo de Ômega 3.  
 

2. Benefícios 
 Ajuda a regular o intestino; 
 Ajuda no controle da glicemia; 
 Ajuda na redução dos níveis de LDLe triglicérides; 
 Antioxidante; 
 Auxilia nas dietas de emagrecimento; 

 
3. Ingredientes 

Psyllium em pó, óleo de chia, gordura vegetal e emulsificante lecitina de 
soja. Composição da cápsula: gelatina, água purificada, umectante 
glicerina e corantes dióxido de titânio e amarelo crepúsculo.  

 
4. Recomendações de Uso 

Ingerir 2cápsulas, 4 vezes  ao dia. 
 

5. Apresentação 
Cápsula oleosa 1000mg. Cada cápsula contem 500mg de Psyllium.  

 
6. Análise nutricional 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Informação nutricional - porção de 8g (8cápsulas) 

Quantidade por porção  %VD 
Valor energético  37Kcal = 157kJ 2% 
Gorduras totais, das quais:  4,0g 7% 
Gorduras Saturadas 0,4g 2% 
Gorduras Trans 0,0g ** 
Gorduras Monoinsaturadas 0,2g ** 
Gorduras Poliinsaturadas 3,4g ** 
Ômega 3 2,4g ** 
Colesterol  0mg ** 
Fibra alimentar 3,4g 14% 
Não contém quantidades significativas de carboidratos, proteínas e sódio.  
(*) % Valores diários com base em uma dieta de 2000kcal e 8400kJ. Seus valores diários podem 
ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. 



 

 

 
                                                                             

7. Precauções 
Gestantes, nutrizes e crianças até 3 (três) anos, somente devem 
consumir esse produto sob orientação de nutricionista ou médico. NÃO 
CONTEM GLÚTEN. Alérgicos: contem derivados de soja. Seu consumo 
deve estar associado a uma alimentação equilibrada e hábitos de vida 
saudáveis. O consumo deste produto deve ser acompanhado da ingestão 
de líquidos. Este não é um alimento baixo ou reduzido em gorduras 
saturadas.   
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