
Os ativos altamente biodisponíveis de Time Rescue utilizam a 
tecnologia Actilease para uma melhor absorção dos nutrientes nas 
camadas mais profundas da pele. Os antioxidantes com ação 
progressiva de neutralização dos radicais livres protegem a pele do 
envelhecimento precoce e redução das linhas e rugas  
proporcionando resultados visíveis que re�etem a beleza de dentro 
para fora.

• Dependendo dos hábitos, a pele pode denunciar uma idade mais 
avançada do que a real. O excesso de exposição ao Sol, o hábito de 
fumar, pouca ingestão de água, má alimentação e dormir pouco são 
os piores vilões no processo de envelhecimento.
• Esses fatores aumentam a oxidação celular e consequentemente 
levam à maior degradação de colágeno, desidratação e formação de 
rugas.
• Os antioxidantes orais (nutricosméticos) são um aliado poderoso 
para neutralizar os radicais livres, diminuíndo a oxidação celular.

APRESENTAÇÃO:

Embalagem contendo 30 cápsulas

Peso Líq.:  14g 

Produto Classi�cado como:

Luteina, zeaxantina e licopeno adicionado de 

betacaroteno, Vitamina C e Vitamina E.

RECOMENDAÇÕES:

Conservar este produto ao abrigo da  luz, calor 

e umidade.  Consumir este produto conforme a 

Recomendação Diária constante na 

embalagem. Gestantes, nutrizes e crianças 

somente devem consumir este produto sob 

orientação de nutricionista ou médico.

SUGESTÃO DE USO:

Consumir 1 cápsula ao dia,  durante uma das 

refeições, ou conforme orientação de 

nutricionista  ou médico.

INGREDIENTES:

Luteina da Flor de Tagetes Erecta, Licopeno 

sintético, Betacaroteno, Vitamina C (ácido 

ascórbico), Vitamina E (alfa tocoferol), Celulose 

Microscristalina (estabilizante), Cápsula de 

Gelatina (gelatina e corante Dióxido de Titânio) 

e Dióxido de Silício ( antiumectante). 

NÃO CONTÉM GLÚTEN. 

DIFERENCIAIS DO PRODUTO:

• Reduz a aparência de linhas e rugas no rosto                      

• Previne o envelhecimento precoce

REGISTRO NO MINISTÉRIO DA 

SAÚDE: 491240159

Fabricado por Integralmédica S/A Agricultura e Pesquisa,
Rodovia Bento R. Domingues, 1007,
06900-000 – Embu-Guaçu – SP,
CNPJ 57.235.426/0001-41

CÓDIGO DE
BARRAS / EAN

PESO INDIV. +
EMBALAGEM

PRODUTO CÓDIGO CX. DE
EMBARQUE / DUN

Time Rescue 30 caps. 7 896311750115

MEDIDAS CX. DE
EMBARQUE (C x L x A)

235 x 235 x 123 mm
 
  

PESO CX. DE
EMBARQ CHEIA

39 g 729 g

EMPILHAMENTO
PALLET (CX.EMB.)

105

UNID/ CX.
EMBARQUE

12

MEDIDAS UNITÁRIAS
(L x A x C)

95 x 110 x 55 mm
 

CLASSIFICAÇÃO
FISCAL

2106.90.30 6 789631175011 8

PESO 
LÍQ

14 g
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Time Rescue 30 caps.

BELEZA
PARA A PELE

Anti-aging
Luteína,  zeaxantina e  l icopeno
com betacaroteno,  Vitamina C e  E


