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1. Propriedades
 O Cranberry é obtido dos frutos de Vaccinium macrocarpon, nativa dos Estados Unidos e 
Canadá. É rica em diversas substâncias como vitaminas proantocianidinas, antocianidinas, 
flavonoides e ácido fenólico, que apresentam alta função antioxidante.
 Essa fruta despertou interesse dos pesquisadores devido às suas propriedades benéficas 
à saúde humana. São elas: inibição das células cancerígenas em humanos, prevenção do trato 
urinário pela bactéria Escherichia coli, úlceras gástricas, pépticas e duodenais pelo Helicobacter 
pylori e redução do risco de doenças cardiovasculares.

2. Benefícios
 - Atividade antioxidante que auxilia na prevenção de doenças cardiovasculares;
 - Atividade anti-inflamatória capaz de prevenir infecções urinárias;
 - Ajuda na defesa do organismo;
 - Prevenção de úlceras pépticas com a inibição da adesão do H. Pylori.

3. Ingredientes
 Óleo de semente de uva, cranberry, ascorbato de cálcio emulsificante lecitina de girassol 
e glaceante cera de abelha.
 Composição da cápsula: gelatina, água purificada, umectante glicerina, e corantes óxido 
de ferro vermelho, carmim, dióxido de titânio e azorrubina.

NÃO CONTÉM GLÚTEN.
 ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE SOJA.

4. Recomendações de Uso
 Ingerir 2 cápsulas ao dia.

5. Apresentação
 Cápsulas de 450 mg. Conteúdo por cápsula: 250 mg. Cada cápsula contém 3,75 mg de 
proantocianidinas.

6. Análise nutricional

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
Porção de 0,9 g; (2 cápsulas)

Quantidade por porção % VD (*)

Vitamina C 45 mg 100%

Proantocianidinas 7,5 mg -
Não contém quantidade significativa de valor energético, carboidratos, proteínas, gorduras totais, 

gorduras saturadas, gorduras trans, fibra alimentar e sódio.
(*)% Valores diários com base em uma dieta de 2000 Kcal e 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores 
dependendo de suas necessidades energéticas.
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7. 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.

8. Referências bibliográficas
 Material técnico do fabricante – Sorocaps.


