
oxidativo, envolvido em algumas doenças tem sido um forte aliado para a 
prevenção e tratamento destas.2
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Recomendação de uso: Uso adulto e pediátrico a partir de 9 anos. Ingerir por via 
oral, 1 cápsula ao dia, preferencialmente com água e próximo às refeições, 
conforme orientação do médico e/ou nutricionista.

Como a vitamina E deve ser armazenada?
Mantenha em temperatura ambiente (15 a 30°C), protegido da luz, calor e 
umidade.

ESTE PRODUTO NÃO É UM MEDICAMENTO.
NÃO EXCEDER A RECOMENDAÇÃO DIÁRIA DE CONSUMO INDICADA NA 
EMBALAGEM.
MANTENHA FORA DO ALCANCE DE CRIANÇAS.

A vitamina E é um antioxidante que auxilia na proteção dos danos causados 
pelos radicais livres. Fonte de vitamina E.

INGREDIENTES: acetato de racealfatocoferol (vitamina E), óleo de soja, água, 
gelificante: gelatina, umectante: glicerol, corantes: amarelo crepúsculo e 
vermelho 40. 
ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE SOJA.
NÃO CONTÉM GLÚTEN.

O que é vitamina E?
A vitamina E é conhecida por sua potente atividade antioxidante, ou seja, 
possui a capacidade de transformar e/ou diminuir a ação de oxidação dos 
radicais livres, impedindo seus efeitos danosos ao organismo.1-3  

Por que tomar vitamina E?
O estresse oxidativo decorrente do desequilíbrio entre a produção de radicais 
livres e a remoção destes pelas defesas antioxidantes pode causar danos 
celulares, levando a alterações funcionais e ao desenvolvimento de diversas 
doenças4, incluindo aterosclerose (envelhecimento das artérias), doença hepá-
tica gordurosa (esteatose hepática), alguns tipos de câncer e doenças neurode-
generativas. Consequentemente, o papel dos antioxidantes contra o estresse 
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