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Cápsulas Vegetais 
Alternativa natural, solução para fórmulas higroscópicas. 
 
Visando atender às necessidades de um público que apresenta restrições a produtos de origem animal, 
seja por questões culturais como os Veganos e Vegetarianos ou indivíduos que apresentam alergia às 
frações proteicas, a opção para produtos manipulados são as Cápsulas de origem Vegetal K-CAPS® da 
Farmacápsulas, um produto 100% natural com certificação e isento de substâncias alérgenas, 
oferecendo assim, mais conforto e segurança aos usuários. 
Com os selos Kosher, Halal e FDA, as Cápsulas vegetais K-CAPS estão de acordo com os padrões de 
qualidade de fabricação. 
Uma alternativa natural, inovadora e segura, com a capacidade de mascarar o sabor e o odor das 
substâncias, aumentando a adesão do paciente ao tratamento. Além de uma excelente opção para 
encapsular insumos higroscópicos. Outra vantagem é que não contém glúten, amido e substâncias 
alérgenas. 
No processo de fabricação da K-CAPS®, não são utilizados conservantes, aditivos, glúten e lactose. 
 
Propriedades 

Formuladas a partir do HPMC (Hidroxipropilmetilcelulose), livres de amido, glúten e preservantes. 
 
Vantagens 

Ideal para fármacos sensíveis à umidade (higroscópicos) 

Mascaram odor e sabor residual dos fármacos 

Origem vegetal (HPMC) – livres de conservantes, alérgenos, amido, lactose e glúten 

Evitam o problema como amolecimento de cápsulas e/ou empedramento do ativo 

Possuem baixo teor de umidade 
 
Indicações 

Ideal para fármacos higroscópicos 

Ideal para público Vegetariano, Vegano e alérgicos às frações de proteínas animais. 
 
Informações farmacotécnicas 

Sinonímia: K-Caps®, Hard Capsules of vegetable origin 

Nome Químico: Cellulose Capsules. 
CAS: Hypromellose: 009004-65-3. Água: 007732-18-5 
Peso Molecular: N/A 
Ponto de fusão: N/A 
Estabilidade química: Estável em temperatura e pressão estáveis. 
Tempo de dissolução: Menos que 15min. 
 
Incompatibilidades farmacotécnicas: 

Informação não encontrada nas referências consultadas. 
 
Informações de armazenamento 

Armazenar a matéria-prima em local seco, livre de calor, luz e umidade. 
Em embalagem hermeticamente fechada a uma temperatura entre 15ºC e 25ºC e umidade relativa 
entre 35% e 65%. 
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