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G3 Açaí e Guaraná
As propriedades energéticas do Guaraná devem-se principalmente às metil-xantinas
presentes em suas sementes, predominantemente a cafeína.

O G3 Sunflower tem em sua composição
Açaí e Guaraná, duas substâncias com
excelente função energética. O Guaraná
é uma planta originária da Amazônia
cujas propriedades energéticas e tônicas
já eram conhecidas historicamente.
As propriedades energéticas do
Guaraná devem-se principalmente
às metil-xantinas presentes em suas
sementes, predominantemente a cafeína.
Estes compostos possuem um efeito
pronunciado sobre o metabolismo celular,
estimulando os processos bioquímicos
associados à musculatura e ao sistema
nervoso central.
Já o Açaí é uma palmeira que produz um fruto
bacáceo de cor roxa muito utilizado na
confecção de refrescos. Com alto poder
energético o açaí, possui ainda alto teor
de gordura, porém grande parte das
gorduras são monoinsaturadas (60%) e
polinsaturadas (13%).
O G3 Sunflower é composto ainda de
um mix de vitaminas e minerais como
a vitamina C,Vitamina e,Vitamina B2,
Vitamina B6,Vitamina B1,Vitamina B12.
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ESPECIFICAÇÕES
100 cápsulas de 600 mg
Ingerir 3 cápsulas ao dia
M.S. 6.2907.0012
VITAMINA C
É necessária para o processo de
cicatrização e contribui para a
integridade das células epiteliais e
para uma pele resistente.Tem ação
antioxidante e é importante para
cartilagens e ossos.
VITAMINA e
Essa vitamina torna-se essencial,
sendo parcialmente responsável pela
regeneração de todos os tecidos do
corpo, incluindo o sangue, a pele, os
ossos, os músculos e nervos. Pela sua
ação antioxidante, a vitamina E
também pode auxiliar na prevenção
de doenças cardiovasculares.
ZINCO
Importante para o bom funcionamento
do sistema de defesas do organismo. É
necessário para a divisão celular, para a
estrutura da pele e para a cicatrização.

G3 Açaí e Guaraná

VITAMINA B1
Contribui no aproveitamento energético
da alimentação, promovendo apropriado
metabolismo dos carboidratos.
É importante para o funcionamento do
sistema nervoso e dos músculos, inclusive
os músculos do coração.
VITAMINA b2
Auxilia no aproveitamento energético da
alimentação e na formação das células
vermelhas do sangue.
VITAMINA B6
Necessária para o metabolismo normal
das proteínas e do Ferro, além de seu
transporte.
VITAMINA B12
Ajuda na formação das células vermelhas
do sangue, DNA, RNA e fibras nervosas.
É importante no funcionamento das
células do corpo, especialmente as
nervosas, cerebrais e glóbulos vermelhos.

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
Porção de 1,8 g (3 cápsulas)
%VD*
Quantidade por porção
Fibra Alimentar
0,35 g 1 %
Vitamina B1
1,2 mg 100 %
Vitamina B2
1,3 mg 100 %
Vitamina B6
1,3 mg 100 %
2,4 mcg 100 %
Vitamina B12
45 mg 100 %
Vitamina C
10 mg 100 %
Vitamina E
7 mg 100 %
Zinco
“Não contém quantidade significativa de
valor energético, carboidratos, proteínas,
gorduras totais, gorduras saturadas,
gorduras trans e sódio”.
*% Valores diários de referência com base em uma
dieta de 2000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários
podem ser maiores ou menores dependendo de
suas necessidades energéticas.

