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1. Propriedades
 O Alho (Allium sativum L.) é um bulbo comestível com odor forte característico de 
alimentos ricos em compostos sulfurados. Sua extração é realizada através de prensagem a frio. 
O Óleo de Alho contém substâncias germicidas naturais, sendo elas as responsáveis por conferir 
a maior parte de suas propriedades funcionais e benéficas à saúde. É recomendado como 
coadjuvante em tratamento de gripes, resfriados, infecções do aparelho respiratório, problemas 
de pele, hipertensão e vermes intestinais.
 Apresenta efeito positivo sobre o metabolismo das gorduras, pois impede que o 
colesterol se fixe na parede dos vasos sanguíneos, diminuindo as chances de formação de placas 
ateromas. Os compostos sulfurados presentes no óleo de alho têm a capacidade de diminuir a 
gordura, em especial o LDL ou colesterol ruim, os níveis sanguíneos de triglicérides de aumentar 
o bom colesterol (HDL).

2. Ingredientes
 Óleo de soja e óleo de alho.
 Composição da cápsula: gelatina, água purificada e umectante glicerina.
 NÃO CONTÉM GLÚTEN.
 ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE SOJA.

3. Recomendações de Uso
 Ingerir 3 cápsulas ao dia.

4. Apresentação
 Cápsulas de 400 mg cada. Conteúdo por cápsula: 250 mg.
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6. Precauções
 Conservar ao abrigo da luz, calor e umidade.
 Após aberto consumir em até 60 dias.
 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.
 Este produto não deve ser consumido por gestantes, lactantes e crianças.

7. Referências bibliográficas
 Material técnico do fabricante – Sorocaps.

5. Análise Nutricional

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
Por porção de 1,2 g; (3 cápsulas)

Quantidade por porção % VD (*)

Valor energético 8 kcal = 35 kJ 1%

Gorduras totais 0,8 g, das quais: 1%

0,1 g 1%Gorduras saturadas

0,0 g **Gorduras trans

0,2 g **Gorduras monoinsaturadas

0,5 g **Gorduras poli-insaturadas

540 mg **Alicina
Não contém quantidades significativas de carboidratos, proteínas, fibra alimentar e sódio.

(*)% valores diários com base em uma dieta de 2000 Kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores 
dependendo de suas necessidades energéticas.


