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     Introdução 

 O organismo humano tem necessidades próprias que precisam ser mantidas em 

constante equilíbrio. A alimentação é uma necessidade vital ao organismo humano. 

Os hábitos alimentares da vida moderna não garantem que todos os nutrientes 

necessários para nosso corpo sejam ingeridos, desta forma os complementos alimentares são 

importantes para proporcionar saúde e bem-estar. 

Devido a estas necessidades se desenvolveu os complementos nutricionais em 

cápsulas gelatinosas moles desenvolvidas com a mais alta tecnologia, registrada no Ministério 

da Saúde, garantindo segurança e qualidade. 

  

 
     Descrição 

As cápsulas gelatinosas moles são uma forma de apresentação de cápsulas compostas 

por enchimento oleoso com fluidez. Acondicionado por um invólucro formado por gelatina 

adicionada a plastificantes (sorbitol e/ ou glicerina). 



 

 

 O óleo de Borage, da Cápsula de Óleo de Borage, é extraído da semente do Borago 

officinalis (nome científico). É uma rica fonte de ômega-6, principalmente o ácido 

Gamalinolênico (GLA) que é um ácido graxo poli-insaturado formado a partir do Ácido 

Linoleico e vem sendo usado com sucesso por mulheres que sofrem de Tensão Pré-menstrual. 

 

 

     Propriedades 

Cápsulas de Óleo de Voragem apresentam ação adstringente, antidiarreica, antigripal, 

anti-hidrópica, anti-inflamatória e antirreumática. Também possui ação calmante, 

purificadora, diaforética, diurética, emoliente, expectorante, hipoglicêmica, laxante, 

sudorífera, tônica.  

 

Vantagens da Cápsula de Óleo de Borage: 

 Oferece maior segurança por sua inviolabilidade e hermeticidade;  

 Mantém por muito mais tempo a estabilidade do princípio ativo;  

 Permite dosagem precisa;  

 Insípida e fácil de deglutir;  

 Aparência moderna e bastante atraente;  

 Permite liberação gástrica e intestinal;  

 Rápida disponibilidade e absorção de seus princípios ativos encapsulados, garantindo 

maior rapidez na ação do produto. 

 

 

 

Composição de Ácidos Graxos no Óleo de Borage % 

Ácido Linolênico 34,5 

Ácido Alfa-Linolênico 1,5 



 

 

Ácido Gama-Linolênico 21,0 

Ácido Oléico 17,5 

Ácido Eicosenóico 3,5 

 
 

     Indicações 

 • Indicada para inflamações dos rins e da bexiga 

 • No combate ao reumatismo e debilidades do coração; 

 • Contra os sintomas da TPM; 

 • Para tratar tosse, constipações e depressões. 

 
 
 

     Concentração Recomendada 

Ingerir 4 cápsulas de 500mg ao dia. 
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