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Suplemento de Vitamina A 
à Base de Cenoura, Urucum e 
Betacaroteno em Cápsulas
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Betacaroteno
Suplemento Vitamínico - Nutricosmético

 APRESENTAÇÃO

Contém 60 cápsulas gelatinosas contendo o equivalente a 50% da 
Ingestão Diária Recomendada de (IDR) de Betacaroteno.

 DESCRIÇÃO

O Betacaroteno Nutryervas é uma associação de fontes naturais 
de betacaroteno e outros carotenóides provenientes da cenoura 
e urucum. É uma forma purificada do betacaroteno que 
completa a sua necessidade diária.

 COMPOSIÇÃO

Betacaroteno................................................1,8 mg
Cenoura.......................................................270 mg
Urucum........................................................400 mg

 CLASSIFICAÇÃO CIENTÍFICA

Cenoura
Filo: Magnoliophyta
Classe: Magnoliopsida
Ordem: Apiales
Família: Apiaceae
Gênero: Daucus
Espécie: Daucus carota L.

Urucum
Filo: Magnoliophyta
Classe: Magnoliopsida
Ordem: Malvales
Família: Bixaceae
Gênero: Bixa
Espécie: Bixa orellana L.

 CONSTITUINTES QUÍMICOS

Carotenóides: Betacaroteno, α-caroteno, criptoxantina, luteína, 
zeaxantina, licopeno, bixina, orelina.
Minerais: Cálcio, ferro, magnésio, fósforo, potássio, sódio, zinco, 
cobre, manganês e selênio.
Vitaminas: B6, C, E, K, niacina, ácido pantotênico, colina.
Outros nutrientes: Fibras alimentares, fitoesteróis, flavonóides, 
saponinas e taninos.

 PROPRIEDADES

Os carotenóides protegem a pele contra os raios ultra-violeta, 
promovem um bronzeamento saudável e mais duradouro e 
auxiliam na neutralização de radicais livres. São precursores da 
vitamina A, pois se transformam em vitamina A após a sua 
ingestão, os carotenóides contribuem para a visão e para a 
estrutura e função normais da pele.
Vários pesquisas científicas associam a ingestão de betacaroteno 
e outros carotenóides com risco diminuído de doenças crônicas, 
incluindo o câncer e doenças cardiovasculares.

 USO TRADICIONAL

Nutricosmético: proteção contra os raios UV, evita o 
envelhecimento precoce da pele e favorece a pigmentação da 
pele.

 RECOMENDAÇÃO DE CONSUMO

Recomenda-se ingerir 2 cápsulas ao dia, ingerir com um copo de 
água (200 ml). Para uma melhor ação do Betacaroteno 
Nutryervas, associe à hábitos de vida saudáveis (boa alimentação 
e prática de exercícios físicos).

 DURAÇÃO DO USO

Desde que seja observada a recomendação de ingestão diária, 
não há restrições quanto ao uso prolongado do Betacaroteno 
Nutryervas.

 CONTRAINDICAÇÃO

Gestantes, nutrizes e crianças até 3 (três) anos, somente devem 
consumir este produto sob orientação de um especialista.
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