
Cabelos e Unhas
Suplemento de Vitaminas e Minerais

Literatura



Cabelos e Unhas
Suplemento de Vitaminas e Minerais

1. Propriedades
 Para manter os cabelos e unhas saudáveis, é preciso que a produção de colágeno em 
nosso organismo seja suficiente, e para isso são necessárias quantidades adequadas de 
vitaminas, minerais e aminoácidos.
 O Cabelos e Unhas é um produto à base de minerais e vitaminas que fornece a 
quantidade ideal de nutrientes para a manutenção da integridade e fortalecimento dos cabelos 
e unhas.

 Óleo de soja, maltodextrina, ácido ascórbico, nicotinamida, fumarato ferroso, 
DL-alfa-tocoferol, óxido de zinco, pantotenato de cálcio, riboflavina, cloridrato de piridoxina, 
nitrato de tiamina, sulfato cúprico, acetato de retinol, ácido fólico, cloreto crômico, selenato de 
sódio, d-Biotina, colecalciferol, cianocobalamina e emulsificante lecitina de soja.
 Composição da cápsula: gelatina, água purificada, umectante glicerina, glaceante cera de 
abelha e corantes dióxido de titânio, vermelho azorrubina, vermelho Bordeaux S., óxido de ferro 
preto e azul brilhante.

NÃO CONTÉM GLÚTEN.
 ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE SOJA.

2. Benefícios
 - Auxilia na aparência e na saúde da pele, cabelos e unhas;
 - Ação antioxidante;
 - Ajuda na defesa do organismo;
 - Aumenta a vitalidade e disposição;
 - Auxilia na formação de colágeno;
 - Favorece o processo de diferenciação celular.

3. Ingredientes

4. Recomendações de Uso
 Ingerir 1 cápsula ao dia.

5. Apresentação
 Cápsulas de 750 mg/cada. Conteúdo por cápsula 500 mg.
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7. Precauções
 Produto indicado para o grupo populacional ≥ 19 anos.
 Este produto não é um medicamento.
 Não exceder a recomendação diária de consumo indicada na embalagem.
 Mantenha fora do alcance de crianças.

8. Referências bibliográficas
 Material do fabricante – Sorocaps.

6. Análise nutricional

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
Por porção de 0,75 g; (1 cápsula)

Quantidade por porção % VD (*)

Valor energético 0 Kcal = 0 kJ 0%

Vitamina A 600 mcg 100%

Vitamina C 45 mg 100%

Vitamina E 10 mg 100%

Vitamina D 5 mcg 100%

Vitamina B1 1,2 mg 100%
Vitamina B2 1,3 mg 100%

Niacina 16 mg 100%
Ácido Pantotênico 5 mg 100%

Vitamina B6 1,3 mg 100%

Ácido Fólico 240 mcg 100%

Vitamina B12 2,4 mcg 100%

Biotina 30 mcg 100%

Ferro 14 mg 100%

Zinco 7 mg 100%

Cobre 900 mcg 100%

Cromo 35 mcg 100%

Selênio 34 mcg 100%
Não contém quantidade significativa de proteínas, carboidratos, gorduras totais,

gorduras saturadas, gorduras trans, fibra alimentar e sódio.
(*)% Valores diários com base em uma dieta de 2000 kcal e 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores 
dependendo de suas necessidades energéticas.


