
BULA  KOKONUT 

KOKONUT – Óleo de coco extra virgem  

1. Apresentação: 

• Cápsula. Embalagem com 60 Cápsulas de 1000mg cada. 

• Uso adulto  

 

2.  Para que o Kokonut é indicado? 

➢ Emagrecimento 

➢ Imunidade 

➢ Saciedade 

➢ Prisão de ventre 

➢ Elasticidade da pele 

➢ Controle do colesterol 

 

3.  Como é a ação do Kokonut®? 

Kokonut®   

➢ O óleo de coco tem uma ação antioxidante, que ajuda a proteger o organismo da ação 

danosa dos Radicais Livres. A Gordura do Óleo de Coco Extra Virgem tem a vitamina E que contém 

tocotrienóis e tocoferóis. 

➢   Os óleos de coco também ajudam a reduzir o Colesterol LDL (o mau colesterol), além 

de evitar a oxidação do mesmo. E ao mesmo tempo a polpa de coco ajuda elevar o colesterol HDL, 

que ajuda a prevenir doenças cardiovasculares e também doenças no cérebro. 

➢ Com o Óleo de Coco você emagrece tomando gordura! O óleo de coco contém Triglicerídeos 

de Cadeia Média, que é de fácil absorção. Quando eles entram no nosso organismo logo se tornam 

energia. Além de não necessitar de enzimas para digestão e metabolismo. 

➢ Além de ajudar a emagrecer, o Óleo de Coco também ajuda a melhorar o sistema 

imunológico, combatendo, bactérias e fungos. Ele melhora a absorção dos nutrientes, o que faz 

aumentar as defesas do organismo. 

➢  

4. Como Devo Tomar o Kokonut® ?   

 

➢ Este medicamento deve ser administrado via oral;  

➢ Se não houver orientação médica contrária, seguir exatamente a dosagem abaixo:  

➢ Adultos: 2 cápsulas ao dia, 2 vezes ao dia.  

➢ A duração média do tratamento é de 3 a 6 meses. Se necessário, o tratamento pode ser 

continuado ou repetido. 

Siga a orientação de seu médico, nutricionista ou farmacêutico, respeitando 

sempre os horários, as doses e a duração do tratamento. Não interrompa o 

tratamento sem o conhecimento do seu médico.  

 
 

 

 

 



 
5. Quais as Contra-Indicações, Interações e quando não devo usar o Kokonut® ? 

 

O óleo de coco, como qualquer outra gordura saturada, é contra-indicado em casos de 

esteatose hepática (gordura no fígado) e pessoas que sofrem com um processo digestivo 

lento. 

Efeitos colaterais 

➢ Diarréia; 

➢ Acne 

➢ Distúrbios gastro intestinais 

➢ Pode elevar o colesterol 

 

 

Contra indicações 

 

Não foram encontradas 

6. Como devo Armazenar o Kokont® ?   

➢ Mantenha Kokonut ?   em temperatura ambiente (15 a 30ºC), protegido da 

umidade.  

➢ Prazo de validade: 24 meses a partir da data de fabricação; 

➢ Número de lote e datas de fabricação e validade: vide embalagem; 

➢ Não use medicamento com o prazo de validade vencido. Guarde-o em sua 

embalagem original; 

➢ Antes de usar, observe o aspecto do medicamento; 

➢ Caso ele esteja no prazo de validade e você observe alguma mudança no 

aspecto, consulte o farmacêutico para saber se poderá utilizá-lo. 

➢ TODO MEDICAMENTO DEVE SER MANTIDO FORA DO ALCANCE DAS 

CRIANÇAS.  

 

7. Em Caso do Uso de Quantidades Maiores que as indicadas para o Kokonut. 

 

➢ Não são conhecidos casos de superdosagem. Na eventualidade da ingestão 

acidental de doses muito acima das preconizadas, tome bastante líquido e procure 

auxílio médico. 

Em caso de uso de grande quantidade deste medicamento, procure rapidamente 

socorro médico e leve a Embalagem do Produto 
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