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1. Propriedades
 É uma coenzima de ocorrência natural, envolvida no transporte de elétrons nas 
mitocôndrias e, possivelmente, no metabolismo do músculo cardíaco.
 É indicada em doenças cardiovasculares como insuficiência cardíaca e coronariana, 
hipertensão arterial, prolapso da válvula mitral, síndrome da isquemia reperfusão e estenose 
aórtica.
 Tem indicação para doenças não cardiovasculares tais como: doenças periodontais, 
deficiências imunológicas, doenças neuromusculares e doenças pulmonares crônicas. 
Tratamentos ortomoleculares como antioxidante e suplemento nutricional (já que a idade 
diminui a sua concentração no organismo).
 Indicada no tratamento de doenças degenerativas, manutenção da pele, aumento da 
imunidade e metabolismo energético.

2. Ingredientes
 Óleo de soja, maltodextrina, ácido ascórbico, coenzima Q10, nicotinamida, acetato de 
racealfatocoferol, D-pantotenato de cálcio, riboflavina, cloridrato de piridoxina, cloridrato de 
tiamina, acetato de retinol, emulsificante de lecitina de soja e glaceante de abelha.
 Composição cápsula: gelatina, água purificada, umectante glicerina, glaceante cera de 
abelha e corantes dióxido de titânio, vermelho 40 e vermelho azorrubina.
 NÃO CONTÉM GLÚTEN.
 ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE SOJA.

3. Recomendações de Uso
 Ingerir 2 cápsulas ao dia.

4. Apresentação
 Cápsulas de 850 mg cada. Conteúdo por cápsula 600 mg. Contém 30mg de Coenzima 
Q10, vitamina C 45 mg, vitamina E 10 mg e 300 mg de Colágeno hidrolisado por porção de 2 
cápsulas.
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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.
 Este produto não deve ser consumido por gestantes, lactantes e crianças.
 Mantenha fora do alcance de crianças.

7. Referências bibliográficas
 Material técnico do fabricante – Sorocaps.

5. Análise Nutricional

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
Porção de 1,7 g; (2 cápsulas)

Quantidade por porção % VD (*)

Valor energético 9 kcal = 37 kJ 1%

Gorduras totais 0,7 g 1%

Vitamina A 600 mcg 100%

Vitamina C 45 mg 100%

Vitamina E 10 mg 100%

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

Vitamina B3 16 mg 100%

Ácido Pantotênico 5 mg 100%

Vitamina B6 1,3 mg 100%

Coenzima Q10 30 mg 100%
Não contém quantidade significativa de carboidratos, proteínas, gorduras saturadas, gorduras trans, 

fibra alimentar e sódio.
% Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores 
dependendo de suas necessidades energéticas.


