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anos

DE DEDICAÇÃO PARA UMA

Vida melhor

É com grande satisfação que apresentamos nosso Catálogo de
Produtos comemorativo aos 50 anos da KRESS FARMACÊUTICA S.A.
Nossos produtos são o resultado de mais de 4 décadas de
desenvolvimento, pesquisa, investimentos em tecnologia e inovação.
Em cada frasco depositamos além de produtos testados e validados
com um rigoroso sistema de qualidade, doses de superação, conquistas
e desafios ao longo dos 50 anos.
Por detrás de cada produto KRESS, existe um propósito maior:
Proporcionar prevenção, qualidade de vida, bem-estar e saúde para o
máximo de pessoas possíveis.
Propósito este, idealizado e abraçado por pessoas que fizeram e fazem
parte da nossa trajetória, através da geração de nossos fundadores,
com o empenho de muitos colaboradores, distribuidores parceiros,
pontos de venda e consumidores espalhados de norte a sul do Brasil.
Nosso muito obrigado a todos!
Desejamos que esse sonho continue fazendo parte de cada um de nós,
em cada passo a ser dado e em cada decisão de futuro e principalmente
em nosso propósito de proporcionar uma vida mais saudável as
pessoas.
KRESS 50 ANOS, DEDICAÇÃO PARA UMA VIDA MELHOR.
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ADVITIL 100®
INFORMAÇÃO AO CONSUMIDOR
ADvitil 100® é um suplemento à base de palmitato de retinol (Vitamina A) e colecalciferol (Vitamina D3). É indicado para suprir
as carências das vitaminas A e D, as quais são essenciais para a saúde da pele, visão e ossos.
ADvitil 100® contém em sua formulação:
Vitamina A (Palmitato de Retinol): auxilia na saúde da visão, desenvolvimento de ossos saudáveis, proteção da pele e mucosas
e fortalecimento do sistema imune. Ainda, combate os sinais de envelhecimento, pois o retinol promove a renovação celular,
estimula a formação de colágeno, reorganiza as fibras elásticas da pele danificadas pela exposição ao sol e melhora a irrigação
sanguínea da pele.
Vitamina D3 (Colecalciferol): atua aumentando a absorção intestinal do cálcio, gerando aumento da mineralização. Auxilia no
funcionamento correto dos músculos, nervos, coagulação sanguínea, crescimento celular e utilização de energia. Além de
fortificar o sistema imunológico, reduzir os riscos de doença cardíaca, prevenir e melhorar o diabetes e a esclerose múltipla.
Vitamina A 500 UI/gota
Vitamina D 200 UI/gota

MODO DE USAR: Uso oral / Uso adulto e pediátrico.
Ingerir 1 gota ao dia.
CONSUMIR ESTE PRODUTO CONFORME A RECOMENDAÇÃO DE INGESTÃO DIÁRIA CONSTANTE DA EMBALAGEM.
GESTANTES, NUTRIZES E CRIANÇAS ATÉ 3 (TRÊS) ANOS, SOMENTE DEVEM CONSUMIR ESTE PRODUTO SOB ORIENTAÇÃO
DE NUTRICIONISTA OU MÉDICO.
CUIDADOS DE CONSERVAÇÃO: Conservar em temperatura ambiente (15 - 30 °C). Proteger da luz e umidade.
ZERO AÇÚCAR.
LIVRE DE CORANTES.

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
Porção de 0,042 mL (1 gota)
Quantidade
por porção

% VD (*)
0-6 meses

% VD (*)
7-11 meses

% VD (*)
1-3 anos

% VD (*)
4-6 anos

% VD (*)
7-10 anos

% VD (*)
Adultos

Vitamina A

150 mcg

40

38

38

33

30

25

Vitamina D3

5,0 mcg

100

100

100

100

100

100

Não contém quantidades significativas de valor energético, carboidratos, proteínas, gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans, fibra alimentar e sódio.
(*) % Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas
necessidades energéticas.

ADVITIL® Limão
Código do produto

05.51.0006

Peso do produto (un.)

63,92 g

Validade
No Registro MS Anvisa

24 meses
Produto Dispensado da obrigatoriedade de
Registro conforme a RDC nº 27/2010

Código EAN
Classificação fiscal
Caixa de embarque/peso
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7894913002502
21069030
60 unidades – 5,1 kg

ADVITIL 100®
SUPLEMENTO À BASE DE VITAMINAS A E D

FINALIDADE
ADvitil 100® é um suplemento indicado para suprir as deficiências das vitaminas A e D,
auxiliando na saúde dos ossos, da pele e da visão.

APRESENTAÇÃO
Frasco com 20 mL.
Sabor Limão.

COMPOSIÇÃO
Palmitato de retinol (vit. A), colecalciferol (vit. D3); excipientes:
veículo (triglicérides do ácido cáprico e caprílico), antioxidante (tocoferol) e aroma idêntico ao natural de limão.
NÃO CONTÉM GLÚTEN.
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AFTIKE®
INFORMAÇÃO AO CONSUMIDOR
AFTIKE® possui em sua formulação extrato fluido de rosas rubras e Mel puro de abelhas, essa combinação é popularmente
conhecida como mel rosado. Com ação adstringente atua sobre as mucosas da boca e garganta tratando inflamações, aftas e
estomatites (sapinho).
O sabor do mel torna seu uso mais agradável e melhora a aceitação por adultos e crianças.
E ainda, AFTIKE® possui uma válvula giratória que facilita a aplicação do produto no local indicado.

MODO DE USAR: Aplicar puro ou diluído em água, na boca ou garganta, com haste flexível de algodão, chupeta ou gargarejo.
CONTRAINDICAÇÕES: PODE OCORRER HIPERSENSIBILIDADE.
PRECAUÇÕES E ADVERTÊNCIAS: NÃO INGERIR.
RESTRIÇÃO DE USO: EM CASO DE IRRITAÇÃO, SUSPENDER O USO.
TODO MEDICAMENTO DEVE SER MANTIDO FORA DO ALCANCE DE CRIANÇAS.
Para correta utilização deste medicamento, solicite orientação do farmacêutico.
CUIDADOS DE CONSERVAÇÃO: Conservar em temperatura ambiente (15 - 30 °C). Proteger da luz e umidade.
USO ADULTO E PEDIÁTRICO.
Medicamento de notificação simplificada RDC nº 199/2006 / AFE nº100657-1

AFTIKE®
Código do produto

04.40.0005

Peso do produto (un.)

58,45 g

Validade
No Registro MS Anvisa

24 meses
Medicamento de Notificação Simplificada RDC ANVISA nº 199/2006.

Código EAN
Classificação fiscal
Caixa de embarque/peso
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7894913002137
30049099
60 unidades - 3,870 kg

AFTIKE®
EXTRATO FLUIDO DE ROSAS RUBRAS | MEL ROSADO

FINALIDADE
Aftike® é um adstringente nas estomatites, principalmente infantil (sapinho).
Combate aftas e outras afecções bucais.
AFTIKE® É UM MEDICAMENTO SEU USO PODE TRAZER RISCOS.
PROCURE O MÉDICO E O FARMACÊUTICO.
SE PERSISTIREM OS SINTOMAS, O MÉDICO DEVERÁ SER CONSULTADO.

APRESENTAÇÃO
Frasco com 30 mL
Spray Bucal

COMPOSIÇÃO
Extrato fluido de rosas rubras, mel de abelhas, sorbato de potássio e água purificada.

CATÁLOGO DE PRODUTOS 2018/19 | 7

ANTIAZIL®
INFORMAÇÃO AO CONSUMIDOR
Antiazil® é indicado como antiácido, coadjuvante no tratamento de úlceras gástricas e duodenais e esofagite de refluxo.
Suspensão
Uso oral
USO ADULTO E PEDIÁTRICO
CONTRAINDICAÇÕES: NÃO ADMINISTRAR O PRODUTO A PACIENTES COM HIPERSENSIBILIDADE AOS COMPONENTES DA FÓRMULA.

MODO DE USAR: Uso interno.
Adultos: Tomar 5 a 10 mL, quatro vezes ao dia, 15 minutos antes das refeições e ao deitar, ou a critério médico.
Crianças: A critério médico.
AGITE ANTES DE USAR.
CUIDADOS DE CONSERVAÇÃO: Conservar em temperatura ambiente (15 - 30 °C). Proteger da luz e umidade.
TODO MEDICAMENTO DEVE SER MANTIDO FORA DO ALCANCE DE CRIANÇAS.
NÃO CONTÉM AÇÚCAR.
Medicamento de notificação simplificada RDC nº 199/2006 / AFE nº100657-1

Código do produto
Peso do produto (un.)
Validade
No Registro MS Anvisa
Código EAN
Classificação fiscal
Caixa de embarque/peso
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ANTIAZIL NATURAL®

ANTIAZIL® MENTA

ANTIAZIL® MORANGO

04.40.0006

04.40.0007

04.40.0008

300 g

300 g

300 g

24 meses

24 meses

24 meses

Medicamento de Notificação Simplificada - RDC ANVISA nº 199/2006.
7894913000768

7894913000805

30049099

30049099

7894913000782
30049099

36 unidades - 7,7 kg

36 unidades - 7,7 kg

36 unidades - 7,7 kg

ANTIAZIL®
ANTIÁCIDO | ALÍVIO IMEDIATO

FINALIDADE
Antiazil® é indicado como antiácido, coadjuvante no tratamento de úlceras gástricas e duodenais e esofagite de refluxo.
ANTIAZIL® É UM MEDICAMENTO SEU USO PODE TRAZER RISCOS. PROCURE O MÉDICO E O FARMACÊUTICO.
SE PERSISTIREM OS SINTOMAS O MÉDICO DEVERÁ SER CONSULTADO.

APRESENTAÇÃO

Frasco com 150 mL.
Sabores: Menta, Morango e Natural.

COMPOSIÇÃO
Cada 10 mL contém 600 mg de hidróxido de alumínio, 400 mg de hidróxido de magnésio.
Excipientes: sorbitol, natrosol, simeticona, sucralose, clorexidina e água purificada.
Sabor morango: aroma de morango.
Sabor menta: aroma natural de menta.
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APETIKIDS®
INFORMAÇÃO AO CONSUMIDOR
Apetikids® é um suplemento vitamínico e mineral para crianças de 4 a 10 anos, indicado para a prevenção de deficiências
das vitaminas B1, B2, B5, B6 e vitamina C. É indicado também para auxiliar a prevenção de anemias e outras situações que
necessitem de suplementação de ferro, já que contém em sua formulação sulfato de ferro heptahidratado, mineral bastante
utilizado na prevenção da carência de ferro no organismo. Apetikids® contém em sua formulação:
Vitamina B1 (tiamina): auxilia no metabolismo, especialmente dos carboidratos. Indispensável para o funcionamento do sistema
nervoso.
Vitamina B2 (riboflavina): necessária para a produção de energia. Indispensável para a pele e os nervos.
Vitamina B5 (ácido pantotênico): é essencial para o metabolismo em geral, apresentando papel fundamental nos processos de
suprimento de energia.
Vitamina B6 (piridoxina): importante para o crescimento e formação de células sanguíneas. Protege contra infecções.
Vitamina C (ácido ascórbico): antioxidante, auxilia na defesa contra infecções, ajuda na produção e manutenção do colágeno,
contribui para o desenvolvimento dos ossos, cicatrização e absorção do ferro.
Ferro (Fe): atua na formação da hemoglobina, manutenção do apetite e do crescimento.

MODO DE USAR: Uso interno.
Crianças de 4 a 6 anos: tomar 1 (uma) colher de chá (5 mL) 1 vez ao dia.
Crianças de 7 a 10 anos: tomar 1 (uma) colher de chá (5 mL) 2 vezes ao dia.
AGITE ANTES DE USAR.
CONSUMIR ESTE PRODUTO CONFORME A RECOMENDAÇÃO DE INGESTÃO DIÁRIA CONSTANTE DA EMBALAGEM.
GESTANTE, NUTRIZES E CRIANÇAS DE ATÉ 03 (TRÊS) ANOS, SOMENTE DEVEM CONSUMIR ESTE PRODUTO SOB ORIENTAÇÃO
DE NUTRICIONISTA OU MÉDICO.
CUIDADOS DE CONSERVAÇÃO: Conservar em temperatura ambiente (15 - 30 °C). Proteger da luz e umidade.
NÃO CONTÉM AÇÚCAR.
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
Quantidade por porção
Crianças 4 - 6 anos
Porção de 5 mL
(1 colher de chá)
Valor energético

Crianças 7 - 10 anos
%VD*

Porção de 10 mL
(2 colheres de chá)

%VD*

0 kcal / 0 kJ

-

0 kcal / 0 kJ

0g

-

1,0 g

-

Vitamina B1

0,4 mg

67

0,8 mg

89

Vitamina B2

0,4 mg

67

0,8 mg

89

Carboidratos

-

Vitamina B5

1,7 mg

57

3,4 mg

85

Vitamina B6

0,3 mg

60

0,6 mg

60

Vitamina C

15 mg

50

30 mg

86

4 mg

67

8 mg

89

Ferro

Não contém quantidades significativas de proteínas, gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans, fibra alimentar e sódio.
(*) % Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8400 kJ.
Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.

APETIKIDS®
FRUTAS VERMELHAS
Código do produto
Peso do produto (un.)
Validade
No Registro MS Anvisa
Código EAN
Classificação fiscal
Caixa de embarque/peso
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05.50.0014

APETIKIDS®
FRUTAS TROPICAIS
05.50.0013

302,5 g

301,5 g

24 meses

24 meses

Produto Dispensado da obrigatoriedade de Registro conforme RDC nº 27/2010.
7894913000935

7894913002250

21069030

21069030

36 unidades - 11 kg

36 unidades - 10,900 kg

APETIKIDS®
BC + FERRO | SUPLEMENTO VITAMÍNICO E MINERAL | CRESCIMENTO SAUDÁVEL

FINALIDADE

Apetikids® é um suplemento vitamínico e mineral para crianças de 4 a 10 anos. Indicado para auxiliar na prevenção de
deficiências das vitaminas do complexo B e vitamina C. Auxilia a prevenção de anemias e outras situações que necessitem de
suplementação de ferro. Especialmente indicado para crianças com pouco apetite ou com maus hábitos alimentares.

APRESENTAÇÃO

Frasco com 240mL.
Sabores: Frutas Vermelhas e Frutas Tropicais.

COMPOSIÇÃO
Sulfato ferroso, ácido ascórbico (vit. C), D-pantotenato de cálcio (vit. B5), cloridrato de tiamina (vit. B1), riboflavina (vit. B2),
cloridrato de piridoxina (vit. B6); veículos: água purificada e glicerina; edulcorante: acessulfame de potássio e sucralose;
conservante: sorbato de potássio; acidulante: ácido cítrico; corante natural de caramelo; e aroma*
*idêntico ao natural de frutas vermelhas
*idêntico ao natural de laranja e aroma artificial de abacaxi
NÃO CONTÉM GLÚTEN.
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BETASOL®
INFORMAÇÃO AO CONSUMIDOR
Betasol® contém em sua composição:
Vitamina A (betacaroteno): contribui para o desenvolvimento e manutenção do tecido epitelial, dos órgãos de reprodução (melhora
a fertilidade em ambos os sexos), ação protetora na pele e mucosas, papel essencial na função da retina e no desenvolvimento
normal dos dentes. Ajuda no funcionamento adequado do sistema imunológico e confere elementos de defesa contra as
infecções.

MODO DE USAR: Uso interno.
Ingerir 1 (uma) cápsula, 2 (duas) vezes ao dia, antes das principais refeições.
O MINISTÉRIO DA SAÚDE ADVERTE:
NÃO EXISTEM EVIDÊNCIAS CIENTÍFICAS COMPROVADAS DE QUE ESTE ALIMENTO PREVINA, TRATE OU CURE DOENÇAS.
CONSUMIR ESTE PRODUTO CONFORME A RECOMENDAÇÃO DE INGESTÃO DIÁRIA CONSTANTE DA EMBALAGEM.
GESTANTES, NUTRIZES E CRIANÇAS DE ATÉ 03 (TRÊS) ANOS, SOMENTE DEVEM CONSUMIR ESTE PRODUTO SOB
ORIENTAÇÃO DE NUTRICIONISTA OU MÉDICO.
CUIDADOS DE CONSERVAÇÃO: Conservar em temperatura ambiente (15 - 30 °C). Proteger da luz e umidade.

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
Porção de 0,5 g (2 cápsulas)
Quantidade
por porção

Valor energético

% VD (*)

4 kcal = 19kJ

1

Gorduras totais, das quais:

0,5 g

1

Gorduras saturadas

0,1 g

1

0g

-

Gorduras trans
Gorduras monoinsaturadas

0,3g

Gorduras poli-insaturadas

0,1g

Vitamina A

600mcg RE

100

Não contém quantidades significativas de carboidratos, proteínas, fibra
alimentar e sódio.
(*) % Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2000 kcal ou
8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo
de suas necessidades energéticas. (-) VD não estabelecido.
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BESTASOL®
Código do produto
Peso do produto (un.)
Validade
No Registro MS Anvisa
Código EAN
Classificação fiscal
Caixa de embarque/peso

05.52.0016
54,0 g
24 meses
6.6701.0010.001-7
7894913002274
21069030
36 unidades - 2,9 kg

BETASOL®
BETACAROTENO COM ÓLEO DE CENOURA

FINALIDADE
Betasol® age ativamente na recuperação da pele e auxilia na formação de melanina, pigmento responsável por protegê-la dos
raios solares e conferir o bronzeamento. Além de ser um potente antioxidante, que protege a membrana celular do ataque dos
radicais livres, estimula o sistema imunológico, ajudando a manter altos níveis de anticorpos; essencial para o desenvolvimento e
manutenção de todos os tecidos do organismo, como o revestimento da pele e dos órgãos.

APRESENTAÇÃO
Frasco com 60 Gel caps.

COMPOSIÇÃO

Óleo de Cenoura (Daucus carota) e betacaroteno (vitamina A).
Cápsula: gelatina, glicerina (umectante), água purificada e corante amarelo crepúsculo.
NÃO CONTÉM GLÚTEN.
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BICARSOD®
INFORMAÇÃO AO CONSUMIDOR
CONTRAINDICAÇÕES
Não usar juntamente com dieta láctea (a base de leite) devido a possibilidade de ocorrência de síndrome alcalino-láctea.
REAÇÕES ADVERSAS
PODE OCORRER EFEITO REBOTE ÁCIDO, DEVIDO A ESTIMULAÇÃO DE GASTRINA.
NO USO PROLONGADO EXIGE ACOMPANHAMENTO MÉDICO.

MODO DE USAR: Uso oral.
Dissolver 2,5 g (1 colher de café) em um copo de água filtrada e tomar 30 minutos antes das refeições para neutralizar o excesso
de secreção gástrica no estômago.
Para correta utilização deste medicamento, solicite orientação do farmacêutico.
Medicamento de notificação simplificada RDC nº 199/2006 AFE nº 100657-1
CUIDADOS DE CONSERVAÇÃO: Conservar em temperatura ambiente (15 - 30 °C). Proteger da luz e umidade.
TODO MEDICAMENTO DEVE SER MANTIDO FORA DO ALCANCE DE CRIANÇAS.

Código

Peso do produto (un.)

BICARSOD®
NATURAL

BICARSOD®
LIMÃO

BICARSOD®
LARANJA

Envelope: 4440001
Caixa com 50 envelopes: 04.42.0001
Frasco com 100 g: 04.42.0002

Envelope: 4440004
Caixa com 50 envelopes: 04.42.0003
Frasco com 100 g: 04.42.0004

Envelope: 4440007
Caixa com 50 envelopes: 04.42.0006
Frasco com 100 g: 04.42.0006

Caixa com 50 envelopes: 212,17 g
Frasco com 100 g: 122,01 g

Caixa com 50 envelopes: 212,17 g
Frasco com 100 g: 122,01 g

Caixa com 50 envelopes: 209,90 g
Frasco com 100 g: 115,84 g

36 meses

36 meses

36 meses

Validade

Medicamento de Notificação Simplificada - RDC ANVISA nº 199/2006

No Registro MS Anvisa
Código EAN

Envelope:
7894913001420
Caixa com 50 envelopes:
7894913001451
Frasco com 100 g:
7894913001482

Envelope:
7894913001437
Caixa com 50 envelopes:
7894913001468
Frasco com 100 g:
7894913001499

Envelope:
7894913001444
Caixa com 50 envelopes:
7894913001475
Frasco com 100 g:
7894913001505

30049099

30049099

30049099

Caixa com 50 envelopes:
12 unidades - 2,99 kg

Caixa com 50 envelopes:
12 unidades - 2,99 kg

Caixa com 50 envelopes:
12 unidades - 2,99 kg

Frasco com 100 g:
36 unidades - 4,8 kg

Frasco com 100 g:
36 unidades - 4,8 kg

Frasco com 100 g:
36 unidades - 4,8 kg

Classificação fiscal
Caixa de embarque/peso
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BICARSOD®
ANTIÁCIDO | BICARBONATO DE SÓDIO | DILUIÇÃO RÁPIDA

FINALIDADE
Bicarsod® é um antiácido indicado para neutralizar o excesso de secreção gástrica no estômago.
BICARSOD® É UM MEDICAMENTO SEU USO PODE TRAZER RISCOS. PROCURE O MÉDICO E O FARMACÊUTICO.
SE PERSISTIREM OS SINTOMAR O MÉDICO DEVERÁ SER CONSULTADO.

APRESENTAÇÃO

Envelope com 2,5 g.
Caixa com 50 envelopes.
Frasco com 100 g.
Sabores: Natural, Limão e Laranja.

COMPOSIÇÃO

Bicarbonato de sódio em pó.
Excipientes:
Sabor Laranja: Aroma de laranja, ácido cítrico, corante FD&C amarelo nº 6 (CI 15985) e sucralose.
Sabor Limão: Aroma de limão, ácido cítrico e sucralose.
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CALCICAPS® 600 + D3 + K1
INFORMAÇÃO AO CONSUMIDOR
Cálcio (Ca): essencial para o crescimento, construção e manutenção dos ossos e dentes, coagulação do sangue, transporte nas
membranas celulares, transmissão nervosa e regulação dos batimentos cardíacos.
Pelo menos 30% das mulheres acima de cinquenta e cinco anos e dos homens acima de sessenta anos têm deficiência de cálcio
suficiente para justificar fraturas patológicas.
A suplementação diária de cálcio reduz a incidência de fraturas vertebrais e diminui o risco de osteoporose na menopausa.
O cálcio é mais eficaz quando ingerido em doses fracionadas, durante o dia e antes de dormir.
Vitamina D3 (colecalciferol): atua aumentando a absorção intestinal do cálcio, desta maneira aumenta a mineralização óssea, e
atua também, em menor grau, no rim, diminuindo a excreção urinária do cálcio. Sua função principal é regular os níveis de cálcio
e fósforo no sangue, indispensáveis para a formação de ossos e dentes saudáveis.
Vitamina K1 (fitomenadiona): é importante para a coagulação do sangue e função protetora na saúde dos ossos. Existem evidências
de que a vitamina K atue tanto no desenvolvimento precoce do esqueleto quanto na manutenção do osso maduro sadio.

MODO DE USAR: Uso interno.
Ingerir 2 (duas) cápsulas ao dia.
Uso adulto.
CONSUMIR ESTE PRODUTO CONFORME A RECOMENDAÇÃO DE INGESTÃO DIÁRIA CONSTANTE DA EMBALAGEM.
GESTANTES, NUTRIZES E CRIANÇAS DE ATÉ 03 (TRÊS) ANOS, SOMENTE DEVEM CONSUMIR ESTE PRODUTO SOB
ORIENTAÇÃO DE NUTRICIONISTA OU MÉDICO.
CUIDADOS DE CONSERVAÇÃO: Conservar em temperatura ambiente (15 - 30 °C). Proteger da luz e umidade.

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
Porção de 2,91 g (2 cápsulas)

CALCICAPS® 600

Quantidade
por porção

% VD (*)

Cálcio

600 mg

60

Vitamina K1

65 mcg

Vitamina D3

5,0 mcg

+ D3 + K1
Código do produto

125,09 g

100

Validade

24 meses

100

No Registro MS Anvisa

Não contém quantidades significativas de valor energético,
carboidratos, proteínas, gorduras totais, gorduras saturadas,
gorduras trans, fibra alimentar e sódio.
(*) % Valores Diários de referência com base em uma dieta de
2000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores
ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (-)
VD não estabelecido.
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05.52.0001

Peso do produto (un.)

Código EAN
Classificação fiscal
Caixa de embarque/peso

Produto Dispensado da
Obrigatoriedade de registro
conforme RDC nº 27/2010
7894913001574
21069030
24 unidades - 5,09 kg

CALCICAPS® 600 + D3 + K1
SUPLEMENTO DE CÁLCIO, VITAMINA D3 E VITAMINA K1

FINALIDADE
Calcicaps® 600 + D3 + K1 é um suplemento de cálcio, vitamina D3 e vitamina K1 que tem por objetivo suprir o organismo nos
estados que necessitam de incremento na demanda metabólica de cálcio, como na gravidez, no aleitamento materno, no
crescimento, no tratamento preventivo da osteoporose bem como no raquitismo.

APRESENTAÇÃO

Blister com 60 Gel caps.

COMPOSIÇÃO

Carbonato de Cálcio, Vitamina D3 Colecalciferol, Vitamina K1, Óxido de Magnésio, Zinco Quelato, Veículo (Óleo de Soja
Refinado, Água purificada), Geleificante (Gelatina Farmacêutica), Umectante (Glicerina – INS 422), Emulsificante (Lecitina de
soja – INS 322), Glaceante (Cera de Abelha – INS 901), Corantes (Dióxido de titânio – INS 171).
NÃO CONTÉM GLÚTEN.
ALÉRGICOS: CONTÉM ÓLEO DE SOJA.
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CALCICAPS® 600 + D3 + K1 + Minerais
INFORMAÇÃO AO CONSUMIDOR
Cálcio (Ca): essencial para o crescimento, construção e manutenção dos ossos e dentes, coagulação do sangue, transporte
nas membranas celulares, transmissão nervosa e regulação dos batimentos cardíacos. Pelo menos 30% das mulheres acima
de cinquenta e cinco anos e dos homens acima de sessenta anos têm deficiência de cálcio suficiente para justificar fraturas
patológicas. A suplementação diária de cálcio reduz a incidência de fraturas vertebrais e diminui o risco de osteoporose na
menopausa. As mulheres deveriam fazer suplementação de cálcio e magnésio após os 30 anos para atingir o pico máximo
de massa óssea evitando, assim, a osteoporose, que costuma ter início entre os 45/55 anos. O cálcio é mais eficaz quando
ingerido em doses fracionadas, durante o dia e antes de dormir. Além do cálcio, o zinco, o magnésio, a vitamina D e a vitamina K
também são elementos essenciais à formação do osso. Estudos indicam que a reposição do cálcio deve se fazer acompanhada
de proporções adequadas de magnésio e zinco.
Vitamina D3 (colecalciferol): atua aumentando a absorção intestinal do cálcio, desta maneira aumenta a mineralização óssea e
atua também, em menor grau, no rim, diminuindo a excreção urinária do cálcio. Sua função principal é regular os níveis de cálcio
e fósforo no sangue, indispensáveis para a formação de ossos e dentes saudáveis.
Vitamina K1 (fitomenadiona): é importante para a coagulação do sangue e função protetora na saúde dos ossos. Existem evidências
de que a vitamina K atue tanto no desenvolvimento precoce do esqueleto quanto na manutenção do osso maduro sadio.
Magnésio (Mg): o magnésio regula o metabolismo do cálcio, além de ser co-fator na ativação da vitamina D3. Tem importante
papel na conversão de carboidratos, proteínas e gorduras em energia, evita a deposição anormal do cálcio e é coadjuvante no
tratamento da hipertensão, hipertrofia prostática e convulsões. A suplementação de magnésio ajuda a reduzir a resistência
vascular e torna a função cardíaca mais eficiente.
Zinco (Zn): é um micronutriente que está envolvido em mais de 200 processos enzimáticos, formação e ação dos hormônios do
crescimento, testosterona, insulina e estrógeno. Participa na síntese das proteínas, otimizando sua produção e absorção pelo
organismo. É conhecido por sua função antioxidante e desempenha importante papel na manutenção do sistema imunológico
e na reparação celular. A presença do zinco facilita a absorção da vitamina D e do cálcio.

MODO DE USAR: Uso interno.
Ingerir 2 (duas) cápsulas ao dia.
Uso adulto.
CONSUMIR ESTE PRODUTO CONFORME A RECOMENDAÇÃO DE INGESTÃO DIÁRIA CONSTANTE DA EMBALAGEM.
GESTANTES, NUTRIZES E CRIANÇAS DE ATÉ 03 (TRÊS) ANOS, SOMENTE DEVEM CONSUMIR ESTE PRODUTO SOB
ORIENTAÇÃO DE NUTRICIONISTA OU MÉDICO.
CUIDADOS DE CONSERVAÇÃO: Conservar em temperatura ambiente (15 - 30 °C). Proteger da luz e umidade.

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
Porção de 3,4 g (2 cápsulas)
Quantidade
por porção
Valor energético

% VD (*)

9 kcal - 37 kJ

0

0,9 g

2

Cálcio

600 mg

60

Vitamina K1

65 mcg

100

Código do produto

Vitamina D3

5,0 mcg

100

Peso do produto (un.)

130,68 g

78 mg

30

Validade

24 meses

7,0 mg

100

Gorduras Totais

Magnésio
Zinco

CALCICAPS® 600
+ D3 + K1 + Minerais

No Registro MS Anvisa

Não contém quantidades significativas de carboidratos,
proteínas, gorduras saturadas, gorduras trans, fibra alimentar
e sódio.
(*) % Valores Diários de referência com base em uma dieta de
2000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores
ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (-)
VD não estabelecido.
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Código EAN
Classificação fiscal
Caixa de embarque/peso

05.52.0002

Produto Dispensado da
obrigatoriedade de Registro
conforme RDC nº 27/2010
7894913001567
21069030
24 unidades - 3,7 kg

CALCICAPS® 600 + D3 + K1 + Minerais
SUPLEMENTO DE CÁLCIO, VITAMINAS E MINERAIS

FINALIDADE
Calcicaps® 600 + M é um suplemento de cálcio, magnésio, zinco, vitamina D3 e vitamina K1 que tem por objetivo suprir o
organismo nos estados que necessitam de incremento na demanda metabólica de cálcio e vitaminas. A presença dos minerais
justifica-se pelo número crescente de evidências de sua participação nos processos de mineralização do esqueleto.

APRESENTAÇÃO

Blister com 60 Gel caps.

COMPOSIÇÃO

Carbonato de Cálcio, Óxido de Magnésio, Óxido de Zinco, Vitamina D3 (Colecalciferol), Vitamina K1, Zinco Quelato,
Veículo (Óleo de Soja Refinado, Água Purificada), Geleificante (Gelatina Farmacêutica), Umectante (Glicerina – INS 422),
Emulsificante (Lecitina de soja = INS 322), Glaceante (Cera de abelha – INS 901), Corantes (Dióxido de titânio – INS 171,
Óxido de Ferro Amerelo N. 10 - INS 172iii e Amarelo Tartrazina – INS 102).
NÃO CONTÉM GLÚTEN.
ALÉRGICOS: CONTÉM ÓLEO DE SOJA.
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CARTIPLEX®
INFORMAÇÃO AO CONSUMIDOR
Cartiplex® é um pó para preparo de bebida formulado com peptídeos de colágeno, vitaminas A, E e C, e os minerais cobre, magnésio,
manganês, selênio e zinco. É indicado para auxiliar na vitalidade e na saúde das articulações.
Cartiplex® contém em sua formulação:
Peptídeos de colágeno: proteína fundamental para a saúde da cartilagem. O colágeno fornece a sustentação e a elasticidade da pele,
ossos, cartilagens, ligamentos e tendões.
Vitamina A (acetato de retinol): atua na saúde do globo ocular, da pele e das mucosas. Também atua na proteção do organismo contra
infecções.
Vitamina E (tocoferol): atua como antioxidante, combatendo os radicais livres.
Vitamina C (ácido ascórbico): auxilia na produção e manutenção do colágeno, cicatrização, absorção de ferro e aumenta as defesas do
sistema imunológico.
Cobre (Cu): participa da mobilização do ferro para a síntese da hemoglobina, da síntese da adrenalina e da formação dos tecidos conjuntivos.
Magnésio (Mg): atua no metabolismo dos carboidratos, na síntese de proteínas e ácidos nucléicos. Participa da contração muscular e da
transmissão de impulsos nervosos.
Manganês (Mn): ativa enzimas que atuam na síntese de tecido conjuntivo, participa da regulação dos níveis de glicose e nas atividades
neuro-hormonais e, ainda, atua como antioxidante.
Selênio (Se): antioxidante associado ao metabolismo de gorduras e de vitamina E.
Zinco (Zn): é conhecido por sua função antioxidante e desempenha importante papel na manutenção do sistema imunológico e na
reparação celular.

MODO DE USAR: Uso interno / Uso adulto.
Adicionar o conteúdo de 1 (um) stick sachê (8,5 g) em 200 mL de água e misturar até completa dissolução.
Beba imediatamente após o preparo.
CONSUMIR ESTE PRODUTO CONFORME A RECOMENDAÇÃO DE INGESTÃO DIÁRIA CONSTANTE DA EMBALAGEM.
GESTANTES, NUTRIZES E CRIANÇAS DE ATÉ 3 (TRÊS) ANOS, SOMENTE DEVEM CONSUMIR ESTE PRODUTO SOB ORIENTAÇÃO DE
NUTRICIONISTA OU MÉDICO.
NÃO CONTÉM LACTOSE.
NÃO CONTÉM AÇÚCAR.
CUIDADOS DE CONSERVAÇÃO: Conservar em temperatura ambiente (15 - 30 °C). Proteger da luz e umidade.
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
Porção de 17 g - 02 stick sachês
Quantidade
por porção
Valor energético
Carboidratos
Proteínas
Sódio

% VD (*)

44 kcal = 134 kJ

2

2,2 g

1

9,0 g

12

26 mg

1

Vitamina A

600 mcg

100

Vitamina E

45 mg

100

Vitamina C

20 mg

100

900 mcg

100

Cobre

CARTIPLEX®
COM 30 SACHÊS
Código

Magnésio

130 mg

50

Manganês

2,3 mg

100

Peso do produto (un.)

Selênio

34 mcg

100

Validade

Zinco

7,0 mg

100

No Registro MS Anvisa

Não contém quantidades significativas de gorduras saturadas,
gorduras trans e fibra alimentar.
(*) % Valores Diários de referência com base em uma dieta de
2000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou
menores dependendo de suas necessidades energéticas.
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Código EAN
Classificação fiscal
Caixa de embarque/peso

05.54.0005
260,0 g
24 meses
Produto Dispensado da obrigatoriedade
de Registro conforme a RDC nº 27/2010
7894913001833
21069030
12 unidades - 4,4 kg

CARTIPLEX®
PEPTÍDEOS DE COLÁGENO COM VITAMINAS E MINERAIS

FINALIDADE
Cartiplex® é indicado para manter a saúde das articulações, prevenindo dores e aumentando a flexibilidade. Ainda, possui componentes
que agem como antioxidantes, aumentam a imunidade e participam de diversas funções do organismo.

APRESENTAÇÃO
Stick sachê.
Sabor Limão.

COMPOSIÇÃO
Peptídeos de colágeno, bisglicinato de magnésio, ácido ascórbico (vit. C), DL-alfa-tocoferol (vit. E), bisglicinato de zinco, bisglicinato
de manganês, bisglicinato de cobre, bisglicinato de selênio, acetato de retinol (vit. A), veículo maltodextrina, aroma idêntico ao
natural de limão, edulcorantes (acessulfame de potássio e sucralose) e acidulante ácido cítrico.
NÃO CONTÉM GLÚTEN.
Este não é um alimento com valor energético reduzido.
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CENTROCAL® B12
INFORMAÇÃO AO CONSUMIDOR

Centrocal® B12 é um suplemento vitamínico e mineral desenvolvido especialmente para a prevenção dos estados de deficiência de
cálcio, indicado nas seguintes situações: prevenção das deficiências de cálcio em geral, como o raquitismo; crescimento; dentição;
dietas hipoalergênicas pobres em cálcio; dietas onde há restrição parcial ou total à ingestão de leite, como por exemplo, intolerância
à lactose; dietas vegetarianas, entre outras.
Também atua na prevenção da anemia, pela presença da vitamina B12. Seu efeito se faz sentir de maneira progressiva e pode
ser tomado pelo tempo que for necessário. Centrocal® B12 contém em sua formulação:
Vitamina D3 (colecalciferol): regula os níveis de cálcio e fósforo no sangue, indispensáveis para a formação de ossos e dentes
sadios.
Vitamina B12 (cianocobalamina): está ligada à produção das hemácias. Sua falta provoca anemia megaloblástica.
Cálcio (Ca): essencial para o crescimento, construção e manutenção dos ossos e dentes, coagulação do sangue, transporte nas
membranas celulares, transmissão nervosa e regulação dos batimentos cardíacos.

MODO DE USAR: Uso interno.
Crianças de 4 a 6 anos: tomar 1 (uma) colher de sopa (10 mL), 2 (duas) vezes ao dia, preferencialmente antes das refeições.
Crianças de 7 a 10 anos: tomar 1 (uma) colher de sopa (10 mL), 3 (três) vezes ao dia, preferencialmente antes das refeições.
Adultos: tomar 1 (uma) colher de sopa (10 mL), 3 (três) vezes ao dia, preferencialmente antes das refeições.
CONSUMIR ESTE PRODUTO CONFORME A RECOMENDAÇÃO DE INGESTÃO DIÁRIA CONSTANTE DA EMBALAGEM.
GESTANTES, NUTRIZES E CRIANÇAS DE ATÉ 03 (TRÊS) ANOS, SOMENTE DEVEM CONSUMIR ESTE PRODUTO SOB
ORIENTAÇÃO DE NUTRICIONISTA OU MÉDICO.
CUIDADOS DE CONSERVAÇÃO: Conservar em temperatura ambiente (15 - 30 °C). Proteger da luz e umidade.

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
Porção de 20 mL (2 colheres de sopa)

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
Porção de 30 mL (3 colheres de sopa)

Quantidade
por porção

% VD (*)
4 - 6 anos

Valor calórico

17,1 kcal = 71,8 kJ

-

Carboidratos

5,1 g

-

167 mg

28

Cálcio
Vitamina D

Cálcio
Vitamina D

3,3mcg

66

Vitamina B12

1,2 mcg

100

(*) % Valores Diários de referência com base em uma dieta de
2000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores
ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.

Código do produto
Peso do produto (un.)
Validade
No Registro MS Anvisa
Código EAN
Classificação fiscal
Caixa de embarque/peso

22 | CATÁLOGO DE PRODUTOS 2018/19

Quantidade
por porção

% VD (*)
7-10 anos

% VD (*)
Adulto

Valor calórico

25,6 kcal = 107,5 kJ

-

1

Carboidratos

7,6 g

-

2

250 mg

36

25

5 mcg

100

100

1,8 mcg

100

75

Vitamina B12

(*) % Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8400
kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas
necessidades energéticas.

CENTROCAL® B12
CEREJA

CENTROCAL® B12
MORANGO

05.50.0009

05.50.0010

308,3 g

308,7 g

24 meses

24 meses

Produto Dispensado da obrigatoriedade de Registro conforme a RDC nº 27/2010
7894913000942

7894913000959

21069030

21069030

36 unidades - 11,80 kg

36 unidades - 11,8 kg

CENTROCAL® B12
SUPLEMENTO DE CÁLCIO, VITAMINA D3 E VITAMINA B12

FINALIDADE
Centrocal® B12 colabora na prevenção dos estados de deficiência de cálcio em geral, prevenção do raquitismo, auxilia na anemia carencial de
vitamina B12 e na prevenção da desmineralização óssea pré e pós-menopausa. É indicado para crianças em fase de crescimento, em dietas
restritivas ou inadequadas, ou período de crescimento acelerado. Também é indicado para gestantes, lactantes e idosos.

APRESENTAÇÃO

Frasco com 240 mL.
Sabores: Cereja e Morango.

COMPOSIÇÃO

Fosfato de cálcio tribásico (cálcio), colecalciferol (vit. D), cianocobalamina (vit. B12); veículos: água purificada e glicerina; agente
espessante: goma xantana; conservante: metilparabeno; edulcorante: sorbitol e sucralose; acidulante: ácido cítrico.
Aroma idêntico ao natural de morango, corante artificial ponceau 4R.
Aroma artificial de cereja, corante vermelho Bordeaux.
NÃO CONTÉM GLÚTEN.
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CENTROCAL® 600 + D3
INFORMAÇÃO AO CONSUMIDOR

O cálcio desempenha dois papéis fisiológicos importantes: nos ossos, os sais de cálcio são essenciais para manter a integridade
estrutural do esqueleto e, no líquido extracelular, o cálcio é importante para uma variedade de processos celulares.
As necessidades diárias de cálcio variam de pessoa para pessoa e em diferentes períodos da vida. Em média, um adulto necessita de
uma ingestão diária de 800 mg de cálcio para compensar a sua perda.
O cálcio, absorvido preferencialmente no duodeno e no jejuno por processo ativo, é excretado, na maioria das vezes, pelas fezes e
urina. Apenas uma minoria é excretada através do suor e do leite materno.
A vitamina D3 atua aumentando a absorção intestinal do cálcio. Desta maneira, aumenta a mineralização óssea e atua também,
em menor grau, no rim, diminuindo a excreção urinária do cálcio. Portanto, sua função principal é regular a concentração de cálcio
plasmático.

MODO DE USAR: Uso interno.
Ingerir 03 (três) comprimidos ao dia, durante as refeições.
CONSUMIR ESTE PRODUTO CONFORME A RECOMENDAÇÃO DE INGESTÃO DIÁRIA CONSTANTE DA EMBALAGEM.
GESTANTES, NUTRIZES E CRIANÇAS DE ATÉ 03 (TRÊS) ANOS, SOMENTE DEVEM CONSUMIR ESTE PRODUTO SOB
ORIENTAÇÃO DE NUTRICIONISTA OU MÉDICO.
CUIDADOS DE CONSERVAÇÃO: Conservar em temperatura ambiente (15 - 30 °C). Proteger da luz e umidade.
NÃO CONTÉM LACTOSE.

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
Porção de 3 comprimidos

Valor energético

Quantidade
por porção

% VD (*)

0 kcal - 0 kJ

0

Carboidratos

0g

0

Proteínas

0g

0

Gorduras Totais

0g

0

Gorduras Saturadas

0g

0

Gorduras Trans

0g

-

Fibra Alimentar

0g

0

Sódio

0 mg

0

Cálcio

720 mg

72

Vitamina D3

4,8 mcg

96

(*) % Valores Diários de referência com base em uma dieta de
2000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores
ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (-)
VD não estabelecido.

Código do produto
Peso do produto (un.)
Validade
No Registro MS Anvisa
Código EAN
Classificação fiscal
Caixa de embarque/peso
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CENTROCAL® 600 + D3
60 COMPRIMIDOS

CENTROCAL® 600 + D3
90 COMPRIMIDOS

05.53.0001

05.53.0002

82,0 g

113,0 g

24 meses

24 meses

Produto Dispensado da obrigatoriedade de Registro conforme a RDC nº 27/2010
7894913000522

7894913000539

21069030

21069030

36 unidades - 3,4 kg

36 unidades - 4,3 kg

CENTROCAL® 600 + D3
SUPLEMENTO DE CÁLCIO E VITAMINA D3

FINALIDADE
Centrocal® 600 + D3 é um suplemento de cálcio e vitamina D3 que tem por objetivo suprir o organismo nos estados que necessitam de
incremento na demanda metabólica de cálcio como na gravidez, no aleitamento materno e no crescimento, também no tratamento preventivo
da osteoporose, osteoporose perimenopausa, osteoporose por corticóide e no raquitismo.

APRESENTAÇÃO
Frascos com 60 e 90 comprimidos.

COMPOSIÇÃO

Carbonato de Cálcio, Estabilizante INS 468 Croscarmelose, Antiumectante INS460 (i) Celulose microcristalina,
Lubrificante INS 470 (i) Estearato de Magnésio e Vitamina D3 (Colecalciferol).
NÃO CONTÉM GLÚTEN.
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CENTROCAL® 600 + M
INFORMAÇÃO AO CONSUMIDOR

O cálcio desempenha dois papéis fisiológicos importantes: nos ossos, os sais de cálcio são essenciais para manter a integridade estrutural
do esqueleto e, no líquido extracelular, o cálcio é importante para uma variedade de processos celulares. Centrocal® 600 + M contém em
sua formulação:
Vitamina E (tocoferol): é um antioxidante que protege as células do organismo contra danos de compostos químicos reativos, conhecidos
como radicais livres.
Vitamina D3: atua aumentando a absorção intestinal do cálcio. Desta maneira, aumenta a mineralização óssea e atua também, em menor
grau, no rim, diminuindo a excreção urinária do cálcio. Portanto, sua função principal é regular a concentração de cálcio plasmático.
Vitamina K (fitomenadiona): é importante para a coagulação do sangue e função protetora na saúde dos ossos.
Magnésio (Mg): é necessário para o metabolismo de carboidratos, síntese de proteínas e ácidos nucléicos, contração muscular e transmissão
de impulsos nervosos.
Zinco (Zn): é conhecido por sua função antioxidante e desempenha importante papel na manutenção do sistema imunológico e na reparação
celular.

MODO DE USAR: Uso interno.
Ingerir 03 (três) comprimidos ao dia, durante as refeições.
CONSUMIR ESTE PRODUTO CONFORME A RECOMENDAÇÃO DE INGESTÃO DIÁRIA CONSTANTE DA EMBALAGEM.
GESTANTES, NUTRIZES E CRIANÇAS DE ATÉ 03 (TRÊS) ANOS, SOMENTE DEVEM CONSUMIR ESTE PRODUTO SOB ORIENTAÇÃO DE
NUTRICIONISTA OU MÉDICO.
CUIDADOS DE CONSERVAÇÃO: Conservar em temperatura ambiente (15 - 30 °C). Proteger da luz e umidade.
NÃO CONTÉM LACTOSE.
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
Porção de 3 comprimidos

Valor energético

Quantidade
por porção

% VD (*)

0 kcal - 0 kJ

0

Carboidratos

0g

0

Proteínas

0g

0

Gorduras Totais

0g

0

Gorduras Saturadas

0g

0

Gorduras Trans

0g

-

Fibra Alimentar

0g

0

Sódio

0 mg

0

Cálcio

720 mg

72

Vitamina D3

5,0 mcg

100

Vitamina K

65 mcg

100

Vitamina E

10 mg

100

Magnésio

201 mg

77

Zinco

7,0 mg

100

(*) % Valores Diários de referência com base em uma dieta de
2000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores
ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (-)
VD não estabelecido.

Código do produto
Peso do produto (un.)
Validade
No Registro MS Anvisa
Código EAN
Classificação fiscal
Caixa de embarque/peso
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CENTROCAL® 600 + M
60 COMPRIMIDOS

CENTROCAL® 600 + M
90 COMPRIMIDOS

05.53.0003

05.53.0004

82,0 g

113,0 g

24 meses

24 meses

Produto Dispensado da obrigatoriedade de Registro conforme a RDC nº 27/2010
7894913000546

7894913000553

21069030

21069030

36 unidades - 3,4 kg

36 unidades - 4,5 kg

CENTROCAL® 600 + M
SUPLEMENTO DE CÁLCIO, VITAMINAS E MINERAIS

FINALIDADE
Centrocal® 600 + M é um suplemento de cálcio, magnésio, zinco, vitamina D3, vitamina E e vitamina K, que tem por objetivo suprir o organismo
nos estados que necessitam de incremento na demanda metabólica de cálcio e vitaminas, como na gravidez, no aleitamento materno e no
crescimento. A presença dos minerais justifica-se pelo número crescente de evidências de sua participação nos processos de mineralização do
esqueleto, principalmente após a menopausa.

APRESENTAÇÃO
Frascos com 60 e 90 comprimidos.

COMPOSIÇÃO

Carbonato de cálcio, magnésio (óxido), estabilizante INS 468 croscarmelose sódica, espessante INS 460 (i) celulose
microcristalina, pré-mistura de vitaminas e minerais: vitamina E (tocoferol), zinco (óxido), vitamina K (fitomenadiona) e vitamina D3
(colecalciferol) e antiumectante INS 553 (iii) talco.
NÃO CONTÉM GLÚTEN.
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CENTROLIV® Energy
INFORMAÇÃO AO CONSUMIDOR

Centroliv® Energy contém em sua formulação:
Vitamina A (betacaroteno): desempenha um importante papel na nutrição
do globo ocular e também na manutenção do equilíbrio da pele e mucosas.
Atua também na proteção contra doenças infecciosas.
Vitamina B1 (tiamina): auxilia no metabolismo, especialmente dos
carboidratos. Indispensável para o funcionamento do sistema nervoso.
Vitamina B2 (riboflavina): necessária para a produção de energia.
Indispensável para a pele e os nervos.
Vitamina B3 (niacinamida): importante para a manutenção do equilíbrio da
pele e sistema nervoso. Possui também importância relevante ao bom
funcionamento do sistema digestivo.
Vitamina B5 (ácido pantotênico): essencial para o metabolismo celular.
Está envolvida na liberação de energia do carboidrato, na degradação e
metabolismo de ácidos graxos, na síntese do colesterol, fosfolipídeos e
hormônios esteróides.
Vitamina B6 (piridoxina): importante para o crescimento e formação
sanguínea. Protege contra infecções.
Vitamina B9 (ácido fólico): essencial para o crescimento correto e para o
funcionamento adequado do sistema nervoso e da medula óssea.
Vitamina B12 (cianocobalamina): tem uma grande importância na prevenção
e combate da anemia. Possui efeito restaurador nas lesões neurológicas
provocadas pela anemia perniciosa. Atua no metabolismo das proteínas
contribuindo com a absorção dos aminoácidos pelo organismo.
Vitamina C (ácido ascórbico): ajuda na produção e manutenção do colágeno,
cicatrização, absorção do ferro, além de aumentar as defesas imunológicas.
Vitamina D3 (colecalciferol): regula os níveis de cálcio e fósforo no sangue,
indispensáveis para a formação de ossos e dentes sadios.
Vitamina E (tocoferol): antioxidante que protege as células do organismo
contra danos de compostos químicos reativos, conhecidos como radicais
livres.
Vitamina H (biotina): auxilia no crescimento, formação da pele, do aparelho
reprodutor e do sistema nervoso.
Vitamina K1 (fitomenadiona): importante para a coagulação do sangue e
função protetora na saúde dos ossos.
Cálcio (Ca): essencial para o crescimento, construção e manutenção dos
ossos e dentes, coagulação do sangue, transporte nas membranas
celulares, transmissão nervosa e regulação dos batimentos cardíacos.
Cobre (Cu): essencial para diversas funções orgânicas, como a mobilização
do ferro para a síntese da hemoglobina, a síntese do hormônio da
adrenalina e a formação dos tecidos conjuntivos.
Cromo (Cr): co-fator da insulina, por isso está associado ao metabolismo da
glicose e na regulação de suas taxas.
Ferro (Fe): atua na formação da hemoglobina, substância dos glóbulos
vermelhos responsável por transportar oxigênio para todo o corpo.
Iodo (I): age na formação dos hormônios da tireoide. Auxilia no
desenvolvimento físico e mental.
Magnésio (Mg): necessário para o metabolismo de carboidratos, síntese de
proteínas e ácidos nucléicos, contração muscular e transmissão de impulsos
nervosos.
Manganês (Mn): ativa numerosas enzimas implicadas na síntese do tecido
conjuntivo, na regulação da glicose, na proteção das células contra os
radicais livres e nas atividades neuro-hormonais.
Molibdênio (Mo): elemento essencial que age principalmente como ativador
de certas enzimas hepáticas e é importante para a síntese do ácido úrico.
Selênio (Se): antioxidante, associado ao metabolismo de gorduras e de
vitamina E. É indispensável em todas as situações de estresse orgânico que
ocorrem nas mais diversas patologias.
Zinco (Zn): micronutriente que regula o crescimento por meio da síntese de
proteínas. Mantém as defesas corporais e o apetite.

Código
Peso do produto (un.)
Validade
No Registro MS Anvisa
Código EAN
Classificação fiscal
Caixa de embarque/peso
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INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
Porção de 1,26g (1 comprimido)

Valor energético
Carboidratos
Açucar
Vitamina A
Vitamina D3
Vitamina E
Ácido Fólico
Vitamina B5
Biotina
Vitamina B3
Vitamina B1
Vitamina B12
Vitamina B2
Vitamina B6
Vitamina C
Vitamina K1
Cálcio
Cobre
Cromo
Ferro
Iodo
Magnésio
Molibdênio
Manganês
Selênio
Zinco

Quantidade
por porção

% VD (*)

0 kcal – 0 kJ
0 g dos quais:
0g
210 mcg
2,5 mcg
4,0 mg
120 mcg
2,5 mg
15 mcg
16 mg
1,2 mg
2,4 mcg
1,3 mg
1,3 mg
23 mg
16 mcg
245 mg
900 mcg
21 mcg
3,5 mg
65 mcg
66 mg
11 mcg
1,2 mg
12 mcg
7,0 mg

0
0
35
50
40
50
50
50
100
100
100
100
100
50
25
25
100
60
25
50
25
25
50
35
100

(*) % Valores Diários de referência com base em uma dieta de
2000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores
ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (-)
VD não estabelecido.
Não contém quantidades significativas de valor energético,
carboidratos, proteínas, gorduras totais, gorduras saturadas,
gorduras trans, fibra alimentar e sódio.

MODO DE USAR: Uso interno.
Ingerir 01 (um) comprimido ao dia.
CONSUMIR ESTE PRODUTO CONFORME A RECOMENDAÇÃO
DE INGESTÃO DIÁRIA CONSTANTE DA EMBALAGEM.
GESTANTES, NUTRIZES E CRIANÇAS DE ATÉ 03 (TRÊS)
ANOS, SOMENTE DEVEM CONSUMIR ESTE PRODUTO
SOB ORIENTAÇÃO DE NUTRICIONISTA OU MÉDICO.
CUIDADOS DE CONSERVAÇÃO: Conservar em temperatura
ambiente (15 - 30 °C). Proteger da luz e umidade.
ISENTO DE CALORIAS - NÃO CONTÉM AÇÚCARES.

CENTROLIV® ENERGY
30 COMPRIMIDOS

CENTROLIV® ENERGY
60 COMPRIMIDOS

05.53.0010

05.53.0011

76,02 g

121,63

24 meses

24 meses

Produto Dispensado da obrigatoriedade de Registro conforme a RDC nº 27/2010
7894913002090

7894913002106

21069030

21069030

36 unidades - 3,400 kg

24 unidades - 3,420 kg

CENTROLIV® Energy
SUPLEMENTO VITAMÍNICO E MINERAL

FINALIDADE
Centroliv® Energy é um suplemento vitamínico e mineral que tem por objetivo, através da sua formulação, suprir as prováveis
deficiências de nutrientes que a dieta ou outras condições biológicas podem originar.

APRESENTAÇÃO
Frasco com 30 comprimidos
Frasco com 60 comprimidos

COMPOSIÇÃO

Carbonato de cálcio, óxido de magnésio, ácido ascórbico (Vit. C), niacinamida (Vit. B3), óxido de zinco, DL-alfa-tocoferol (Vit. E),
fumarato ferroso, D-pantotenato de cálcio (Vit. B5), cloridrato de piridoxina (Vit. B6), riboflavina (Vit. B2), nitrato de tiamina (Vit. B1),
sulfato de manganês, óxido cúprico, betacaroteno (Vit. A), ácido fólico (Vit. B9), iodeto de potássio, picolinato de cromo, vitamina
K1, biotina (Vit. H), selenito de sódio, molibdato de sódio, colecalciferol (Vit. D3), cianocobalamina (Vit. B12), veículo maltodextrina,
aroma natural de chá verde, estabilizante (celulose microcristalina e croscarmelose sódica), lubrificante estearato de magnésio e
antiumectante dióxido de silício. Ingredientes de revestimento: emulsificante hidroxipropilmetilcelulose, agente de massa
etilcelulose e umectante triacetina, corante dióxido de titânio, espessante talco e corantes artificiais (azul brilhante e tartrazina).
NÃO CONTÉM GLÚTEN.
ALÉRGICOS: PODE CONTER DERIVADOS DE SOJA.
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CENTROLIV® Homem
INFORMAÇÃO AO CONSUMIDOR
Centroliv® Homem contém em sua composição:
Vitamina A (betacaroteno): contribui para o desenvolvimento e manutenção
do tecido epitelial, dos órgãos de reprodução, ação protetora na pele e
mucosas, papel essencial na função da retina e no desenvolvimento normal
dos dentes. Ajuda no funcionamento adequado do sistema imunológico e
confere elementos de defesa contra as infecções.
Vitamina B1 (tiamina): auxilia no metabolismo, especialmente dos carboidratos.
Indispensável para o funcionamento do sistema nervoso.
Vitamina B2 (riboflavina): é necessária para a produção de energia. Indispensável
para a pele e os nervos.
Vitamina B3 (niacinamida): estimula a circulação, importante nas funções
cerebrais e revitalização da pele, também na manutenção do sistema
nervoso e do aparelho digestório.
Vitamina B5 (ácido pantotênico): auxilia no metabolismo em geral, apresentando
papel essencial na regulação dos processos de suprimento de energia.
Vitamina B6 (piridoxina): além de essencial para o funcionamento do sistema
nervoso, contribui para o metabolismo de aminoácidos, formação das
células sanguíneas e produção de anticorpos.
Vitamina B9 (ácido fólico): é essencial para o crescimento correto e para o
funcionamento adequado do sistema nervoso e da medula óssea.
Vitamina B12 (cianocobalamina): ajuda no crescimento normal das hemácias.
Sua falta provoca anemia.
Vitamina C (ácido ascórbico): antioxidante, auxilia na defesa contra infecções, ajuda
na produção e manutenção do colágeno, contribui para o desenvolvimento dos
ossos, favorece a cicatrização e a absorção do ferro.
Vitamina D3 (colecalciferol): regula os níveis de cálcio e fósforo no sangue,
indispensáveis para a formação de ossos e dentes sadios.
Vitamina E (tocoferol): antioxidante, protege as membranas celulares. Importante
para o funcionamento normal de nervos e músculos. É fundamental para o
funcionamento dos órgãos reprodutores do homem e da mulher, auxiliando a
fertilidade.
Vitamina H (biotina): auxilia no crescimento, formação da pele, do aparelho
reprodutor e do sistema nervoso.
Vitamina K1 (fitomenadiona): é importante para a coagulação do sangue e
função protetora na saúde dos ossos. Existem evidências de que a vitamina
K1 atue tanto no desenvolvimento precoce do esqueleto quanto na
manutenção do osso maduro sadio.
Cálcio (Ca): é essencial para o crescimento, construção e manutenção dos
ossos e dentes, coagulação do sangue, transporte nas membranas celulares,
transmissão nervosa e regulação dos batimentos cardíacos.
Cobre (Cu): é essencial para diversas funções orgânicas, como a mobilização
de ferro para a síntese da hemoglobina e a formação dos tecidos conjuntivos.
Cromo (Cr): é um co-fator da insulina, por isso está associado ao metabolismo
da glicose e na regulação de suas taxas.
Magnésio (Mg): é necessário para o metabolismo de carboidratos, síntese
de proteínas e ácidos nucléicos, contração muscular e transmissão de
impulsos nervosos.
Manganês (Mn): ativa numerosas enzimas implicadas na síntese do tecido
conjuntivo, na regulação da glicose, na proteção das células contra os
radicais livres e nas atividades neuro-hormonais.
Selênio (Se): é antioxidante, associado ao metabolismo de gorduras e de
vitamina E. É indispensável em todas as situações de estresse orgânico que
ocorrem nas mais diversas patologias.
Zinco (Zn): é conhecido por sua função antioxidante e desempenha importante
papel na manutenção do sistema imunológico e na reparação celular.
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INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
Porção de 1,23g (1 comprimido)
Quantidade por porção
Valor energético
0 kcal – 0 kJ
Carboidratos
0 g dos quais:
Açucar
0g
Vitamina A
240 mcg
Vitamina D3
5,0 mcg
Vitamina E
4,0 mg
Ácido Fólico
120 mcg
Vitamina B5
4,5 mg
Biotina
7,5 mcg
Vitamina B3
7,2 mg
Vitamina B1
0,60 mg
Vitamina B12
2,4 mcg
Vitamina B2
0,65 mg
Vitamina B6
0,98 mg
Vitamina C
23 mg
Vitamina K1
16 mcg
Cálcio
246 mg
Cobre
450 mcg
Cromo
18 mcg
Magnésio
79 mg
Manganês
1,2 mg
Selênio
27 mcg
Zinco
3,5 mg

% VD (*)
0
0
40
100
40
50
90
25
45
50
100
50
75
50
25
25
50
50
30
50
80
50

Não contém quantidades significativas de proteínas, gorduras
totais, gorduras saturadas, gorduras trans, fibra alimentar e sódio.
(*) % Valores Diários de referência com base em uma dieta de
2000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores
ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (-)
VD não estabelecido.

MODO DE USAR: Uso interno.
Ingerir 01 (um) comprimido ao dia.
CONSUMIR ESTE PRODUTO CONFORME A RECOMENDAÇÃO
DE INGESTÃO DIÁRIA CONSTANTE DA EMBALAGEM.
GESTANTES, NUTRIZES E CRIANÇAS DE ATÉ 03 (TRÊS)
ANOS, SOMENTE DEVEM CONSUMIR ESTE PRODUTO
SOB ORIENTAÇÃO DE NUTRICIONISTA OU MÉDICO.
CUIDADOS DE CONSERVAÇÃO: Conservar em temperatura
ambiente (15 - 30 °C). Proteger da luz e umidade.
ISENTO DE CALORIAS
NÃO CONTÉM AÇÚCARES.

Código do produto
Peso do produto (un.)
Validade
No Registro
MS Anvisa
Código EAN
Classificação fiscal
Caixa de
embarque/peso

CENTROLIV®
HOMEM
30 COMPRIMIDOS

CENTROLIV®
HOMEM
60 COMPRIMIDOS

05.53.0008

05.53.0009

78,21 g

122,10 g

24 meses

24 meses

Produto Dispensado da
obrigatoriedade de Registro
conforme a RDC nº 27/2010
7894913002069

7894913002076

21069030

21069030

36 unidades
3,500 kg

24 unidades
3,700 kg

CENTROLIV® Homem
SUPLEMENTO VITAMÍNICO E MINERAL PARA HOMENS

FINALIDADE
Centroliv® Homem é um suplemento vitamínico e mineral desenvolvido para homens ativos, que buscam uma vida saudável através de
nutrientes especialmente formulados para conferir a energia necessária para o dia a dia, sem abrir mão da qualidade de vida e do equilíbrio.

APRESENTAÇÃO

Frasco com 30 comprimidos.
Frasco com 60 comprimidos.

COMPOSIÇÃO

Carbonato de cálcio, óxido de magnésio, ácido ascórbico (Vit. C), niacinamida (Vit. B3), D-pantotenato de cálcio (Vit. B5), DL-alfatocoferol (Vit. E), óxido de zinco, sulfato de manganês, cloridrato de piridoxina (Vit. B6), riboflavina (Vit. B2), nitrato de tiamina
(Vit. B1), óxido cúprico, betacaroteno (Vit. A), ácido fólico (Vit. B9), selenito de sódio, cloreto crômico hexa-hidratado, vitamina
K1, biotina (Vit. H), colecalciferol (Vit. D3), cianocobalamina (Vit. B12), veículo celulose microcristalina, estabilizantes (croscarmelose
e polivinilpirrolidona), lubrificante estearato de magnésio, antiumectante dióxido de silício. Ingredientes de revestimento:
emulsificante hidroxipropilmetilcelulose, agente de massa etilcelulose e umectante triacetina, corantes artificiais (azul brilhante
e indigotina), espessante talco e corante dióxido de titânio.
NÃO CONTÉM GLÚTEN.
ALÉRGICOS: PODE CONTER DERIVADOS DE SOJA.
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CENTROLIV® Homem +50
INFORMAÇÃO AO CONSUMIDOR
Centroliv® Homem +50 contém em sua composição:
Vitamina A (betacaroteno): contribui para o desenvolvimento e manutenção
do tecido epitelial, dos órgãos de reprodução, ação protetora na pele e
mucosas, papel essencial na função da retina e no desenvolvimento normal
dos dentes. Ajuda no funcionamento adequado do sistema imunológico e
confere elementos de defesa contra as infecções.
Vitamina B1 (tiamina): auxilia no metabolismo, especialmente dos carboidratos.
Indispensável para o funcionamento do sistema nervoso.
Vitamina B2 (riboflavina): é necessária para a produção de energia. Indispensável
para a pele e os nervos.
Vitamina B3 (niacinamida): estimula a circulação, importante nas funções
cerebrais e revitalização da pele, também na manutenção do sistema
nervoso e do aparelho digestório.
Vitamina B5 (ácido pantotênico): auxilia no metabolismo em geral, apresentando
papel essencial na regulação dos processos de suprimento de energia.
Vitamina B6 (piridoxina): além de essencial para o funcionamento do sistema
nervoso, contribui para o metabolismo de aminoácidos, formação das
células sanguíneas e produção de anticorpos.
Vitamina B12 (cianocobalamina): ajuda no crescimento normal das hemácias.
Sua falta provoca anemia.
Vitamina B9 (ácido fólico): é essencial para o crescimento correto e para o
funcionamento adequado do sistema nervoso e da medula óssea.
Vitamina C (ácido ascórbico): antioxidante, auxilia na defesa contra
infecções, ajuda na produção e manutenção do colágeno, contribui para o
desenvolvimento dos ossos, favorece a cicatrização e a absorção do ferro.
Vitamina D3 (colecalciferol): regula os níveis de cálcio e fósforo no sangue,
indispensáveis para a formação de ossos e dentes sadios.
Vitamina E (tocoferol): antioxidante, protege as membranas celulares.
Importante para o funcionamento normal de nervos e músculos. É
fundamental para o funcionamento dos órgãos reprodutores do homem e
da mulher, auxiliando a fertilidade.
Vitamina K1 (fitomenadiona): é importante para a coagulação do sangue e
função protetora na saúde dos ossos. Existem evidências de que a vitamina
K1 atue tanto no desenvolvimento precoce do esqueleto quanto na
manutenção do osso maduro sadio.
Cobre (Cu): é essencial para diversas funções orgânicas, como a mobilização
de ferro para a síntese da hemoglobina e a formação dos tecidos conjuntivos.
Cromo (Cr): é um co-fator da insulina, por isso está associado ao metabolismo
da glicose e na regulação de suas taxas.
Iodo (I): age na formação dos hormônios da tireóide. Auxilia no desenvolvimento
físico e mental.
Magnésio (Mg): é necessário para o metabolismo de carboidratos, síntese de proteínas
e ácidos nucléicos, contração muscular e transmissão de impulsos nervosos.
Manganês (Mn): ativa numerosas enzimas implicadas na síntese do tecido
conjuntivo, na regulação da glicose, na proteção das células contra os
radicais livres e nas atividades neuro-hormonais.
Molibdênio (Mo): é um componente essencial como ativador de várias
enzimas do organismo.
Selênio (Se): é antioxidante, associado ao metabolismo de gorduras e de
vitamina E. É indispensável em todas as situações de estresse orgânico que
ocorrem nas mais diversas patologias.
Zinco (Zn): é conhecido por sua função antioxidante e desempenha importante
papel na manutenção do sistema imunológico e na reparação celular.

32 | CATÁLOGO DE PRODUTOS 2018/19

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
Porção de 0,84g (1 comprimido)
Quantidade por porção
Valor energético
0 kcal – 0 kJ
Carboidratos
0 g dos quais:
Açucar
0g
Vitamina A
210 mcg
Vitamina D3
5,0 mcg
Vitamina E
5,0 mg
Ácido Fólico
120 mcg
Vitamina B5
3,8 mg
Vitamina B3
8,0 mg
Vitamina B1
1,2 mg
Vitamina B12
2,4 mcg
Vitamina B2
1,3 mg
Vitamina B6
1,3 mg
Vitamina C
45 mg
Vitamina K1
16 mcg
Cobre
495 mcg
Cromo
26 mcg
Iodo
65 mcg
Magnésio
65 mg
Manganês
2,3 mg
Molibdênio
27 mcg
Selênio
27 mcg
Zinco
5,6 mg

% VD (*)
0
0
35
100
50
50
75
50
100
100
100
100
100
25
50
75
50
25
100
60
80
80

Não contém quantidades significativas de proteínas, gorduras
totais, gorduras saturadas, gorduras trans, fibra alimentar e sódio.
(*) % Valores Diários de referência com base em uma dieta de
2000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores
ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (-)
VD não estabelecido.

MODO DE USAR: Uso interno.
Ingerir 01 (um) comprimido ao dia.
CONSUMIR ESTE PRODUTO CONFORME A RECOMENDAÇÃO
DE INGESTÃO DIÁRIA CONSTANTE DA EMBALAGEM.
GESTANTES, NUTRIZES E CRIANÇAS DE ATÉ 03 (TRÊS)
ANOS, SOMENTE DEVEM CONSUMIR ESTE PRODUTO
SOB ORIENTAÇÃO DE NUTRICIONISTA OU MÉDICO.
CUIDADOS DE CONSERVAÇÃO: Conservar em temperatura
ambiente (15 - 30 °C). Proteger da luz e umidade.
ISENTO DE CALORIAS
NÃO CONTÉM AÇÚCARES.
CENTROLIV® HOMEM +50
Código do produto
Peso do produto (un.)
Validade
No Registro MS Anvisa
Código EAN
Classificação fiscal
Caixa de embarque/peso

05.53.0015
67,24 g
24 meses
Produto Dispensado
da obrigatoriedade de
Registro conforme a RDC
nº 27/2010.
7894913002083
21069030
36 unidades - 3,96 kg

CENTROLIV® Homem +50
SUPLEMENTO VITAMÍNICO E MINERAL PARA HOMENS COM MAIS DE 50 ANOS

FINALIDADE
Centroliv® Homem +50 é um suplemento vitamínico e mineral desenvolvido para atender as necessidades nutricionais específicas dos
homens a partir dos 50 anos. Proporciona mais vitalidade, tanto física quanto mental, e um suporte nutricional adequado além de
fortalecer o sistema imunológico. Ideal para uma melhor qualidade de vida.

APRESENTAÇÃO

Frasco com 30 comprimidos.

COMPOSIÇÃO

Óxido de magnésio, ácido ascórbico (Vit. C), DL-alfa-tocoferol (Vit. E), niacinamida (Vit. B3), óxido de zinco, D-pantotenato de
cálcio (Vit. B5), sulfato de manganês, cloridrato de piridoxina (Vit. B6), riboflavina (Vit. B2), nitrato de tiamina (Vit. B1), óxido
cúprico, betacaroteno (Vit. A), ácido fólico (Vit. B9), iodeto de potássio, selenito de sódio, molibdato de sódio, cloreto crômico
hexa-hidratado, vitamina K1, colecalciferol (Vit. D3), cianocobalamina (Vit. B12), veículo celulose microcristalina, estabilizantes
croscarmelose, lubrificante estearato de magnésio, antiumectante dióxido de silício. Ingredientes de revestimento:
emulsificante hidroxipropilmetilcelulose, agente de massa etilcelulose e umectante triacetina, corantes artificiais (azul brilhante
e indigotina), espessante talco e corante dióxido de titânio.
NÃO CONTÉM GLÚTEN.
ALÉRGICOS: PODE CONTER DERIVADOS DE SOJA.
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CENTROLIV® Kids
INFORMAÇÃO AO CONSUMIDOR

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
Porção de 900 mg - 01 comprimido
Quantidade por porção

Centroliv Kids contém em sua formulação:
®

Vitamina A (betacaroteno): mantém as gengivas saudáveis e favorece o
crescimento e a saúde dos ossos, dentes, cabelos e pele.
Vitamina B1 (tiamina): auxilia no metabolismo, especialmente dos
carboidratos. Indispensável para o funcionamento do sistema nervoso.
Vitamina B2 (riboflavina): necessária para a produção de energia.
Indispensável para a pele e os nervos.
Vitamina B3 (niacina): indispensável para que a energia dos alimentos seja
aproveitada.
Vitamina B5 (ácido pantotênico): essencial para o metabolismo de
carboidratos e gorduras.
Vitamina B6 (piridoxina): importante para o crescimento e formação
sanguínea. Protege contra infecções.
Vitamina B9 (ácido fólico): essencial para o crescimento correto e para o
funcionamento adequado do sistema nervoso e da medula óssea.
Vitamina B12 (cianocobalamina): auxilia no crescimento normal das hemácias,
sua falta provoca anemia.
Vitamina C (ácido ascórbico): auxilia na produção e manutenção do colágeno,
cicatrização e absorção do ferro.

Valor Energético
Carboidratos dos quais:
Açúcares
Vitamina A
Tiamina
Riboflavina
Niacina
Vitamina B6
Vitamina B12
Vitamina C
Vitamina D
Vitamina E
Vitamina K
Biotina
Ácido Fólico
Ácido Pantotênico
Cromo
Cobre
Ferro
Iodo
Manganês
Selênio
Zinco

4 kcal = 17 kJ
0,8 g
0g
250 mcg
0,45 mg
0,45 mg
3 mg
0,5 mg
0,9 mcg
30 mg
3,8 mcg
5 mg
12,5 mcg
5 mcg
70,8 mcg
2 mg
3,8 mcg
110 mcg
2,3 mg
25 mcg
0,37 mg
5,2 mcg
2,8 mg

% VD (*)
% VD (*)
4 a 6 anos 7 a 10 anos
0
0
0
0
56
50
75
50
75
50
37
25
100
50
75
50
100
86
75
75
100
71
53
50
42
25
60
40
67
50
25
25
25
25
38
25
23
25
25
25
25
25
55
50

(*) % Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2000 kcal ou
8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de
suas necessidades energéticas. (-) VD não estabelecido.
Não contém quantidades significativas de valor energético, carboidratos,
proteínas, gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans, fibra alimentar
e sódio.

Vitamina D3 (colecalciferol): regula os níveis de cálcio e fósforo no sangue,
indispensáveis para a formação de ossos e dentes sadios.
Vitamina E (tocoferol): protege as membranas celulares. Importante para o
normal funcionamento de nervos e músculos.
Vitamina H (biotina): auxilia no crescimento, formação da pele, do aparelho
reprodutor e do sistema nervoso.
Vitamina K (fitomenadiona): importante para a coagulação do sangue e
função protetora na saúde dos ossos.
Cobre (Cu): mobiliza o ferro para a síntese da hemoglobina.
Cromo (Cr): co-fator da insulina, por isso está associado ao metabolismo da
glicose e na regulação de suas taxas.
Ferro (Fe): atua na formação da hemoglobina, manutenção do apetite e do
crescimento.
Iodo (I): age na formação dos hormônios da tireóide. Auxilia no desenvolvimento

MODO DE USAR: Uso interno.
Ingerir 01 (um) comprimido ao dia.
CONSUMIR ESTE PRODUTO CONFORME A RECOMENDAÇÃO DE
INGESTÃO DIÁRIA CONSTANTE DA EMBALAGEM.
GESTANTES, NUTRIZES E CRIANÇAS DE ATÉ 03 (TRÊS) ANOS,
SOMENTE DEVEM CONSUMIR ESTE PRODUTO SOB ORIENTAÇÃO DE
NUTRICIONISTA OU MÉDICO.
CUIDADOS DE CONSERVAÇÃO: Conservar em temperatura ambiente (15 30 °C). Proteger da luz e umidade.

físico e mental.
Manganês (Mn): ativa numerosas enzimas implicadas na síntese do tecido

CENTROLIV® KIDS

conjuntivo, na regulação da glicose, na proteção das células contra os

Código do produto

radicais livres e nas atividades neuro-hormonais.

Peso do produto (un.)

Selênio (Se): antioxidante, associado ao metabolismo de gorduras e de

Validade

vitamina E. É indispensável em todas as situações de estresse orgânico que

Nº Registro MS Anvisa

ocorrem nas mais diversas patologias.

Código EAN

Zinco (Zn): micronutriente que regula o crescimento por meio da síntese de

Classificação fiscal

proteínas. Mantém as defesas corporais e o apetite.

Caixa de embarque/peso
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05.53.0007
62,25 g
24 meses
Produto Dispensado da obrigatoriedade
de Registro conforme a RDC nº 27/2010
7894913002021
21069030
36 unidades - 3,1 kg

CENTROLIV® Kids
SUPLEMENTO VITAMÍNICO E MINERAL INFANTIL

FINALIDADE
Centroliv® Kids é um suplemento vitamínico e mineral específico para crianças de 4 a 10 anos, cuidadosamente desenvolvido com nutrientes
que desempenham papel fundamental nos processos metabólicos, sendo absolutamente necessários ao bom funcionamento do organismo.

APRESENTAÇÃO
Frasco com 30 comprimidos mastigáveis.

COMPOSIÇÃO

Sorbitol, ácido ascórbico (vitamina C), tocoferol (vitamina E), niacina, óxido de zinco (zinco), fumarato ferroso (ferro), pantotenato de cálcio
(ácido pantotênico), piridoxina (vitamina B6), nitrato de (tiamina), riboflavina, sulfato de manganês (manganês), beta caroteno (vitamina A),
óxido cúprico (cobre), ácido fólico, iodeto de potássio (iodo), vitamina K, selenito de sódio (selênio), biotina, vitamina D, picolinato de
cromo (cromo), cianocobalamina (vitamina B12), estabilizante croscarmelose sódica, lubrificante estearato de magnésio, antiumectante
dióxido de silício, aroma natural de limão, aroma idêntico ao natural de morango, edulcorante artificial vermelho eritrosina.
NÃO CONTÉM GLÚTEN.
ALÉRGICOS: CONTÉM SOJA E DERIVADOS.
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CENTROLIV® Mulher
INFORMAÇÃO AO CONSUMIDOR
Centroliv® Mulher foi cuidadosamente desenvolvido com nutrientes que
desempenham papel fundamental nos processos metabólicos e com propriedades
antioxidantes, que protegem as células da ação nociva dos radicais livres,
moléculas altamente reativas que se formam através do metabolismo normal e
através de fontes externas, como estresse, poluição, entre outras, causando uma
série de processos degenerativos, inclusive o envelhecimento precoce. Centroliv®
Mulher contém em sua formulação:
Vitamina A (betacaroteno): contribui para o desenvolvimento e manutenção do
tecido epitelial, dos órgãos de reprodução, ação protetora na pele e mucosas,
papel essencial na função da retina e no desenvolvimento normal dos dentes.
Ajuda no funcionamento adequado do sistema imunológico e confere elementos
de defesa contra as infecções.
Vitamina B1 (tiamina): auxilia no metabolismo, especialmente dos carboidratos.
Indispensável para o funcionamento do sistema nervoso.
Vitamina B2 (riboflavina): é necessária para a produção de energia. Indispensável
para a pele e os nervos.
Vitamina B3 (niacinamida): estimula a circulação, importante nas funções cerebrais
e revitalização da pele, também na manutenção do sistema nervoso e do aparelho
digestório.
Vitamina B5 (ácido pantotênico): auxilia no metabolismo em geral, apresentando
papel essencial na regulação dos processos de suprimento de energia.
Vitamina B6 (piridoxina): além de essencial para o funcionamento do sistema
nervoso, contribui para o metabolismo de aminoácidos, formação das células
sanguíneas e produção de anticorpos.
Vitamina B9 (ácido fólico): é essencial para o crescimento correto e para o
funcionamento adequado do sistema nervoso e da medula óssea.
Vitamina B12 (cianocobalamina): ajuda no crescimento normal das hemácias. Sua
falta provoca anemia.
Vitamina C (ácido ascórbico): antioxidante, auxilia na defesa contra infecções,
ajuda na produção e manutenção do colágeno, contribui para o desenvolvimento
dos ossos, favorece a cicatrização e a absorção do ferro.
Vitamina D3 (colecalciferol): regula os níveis de cálcio e fósforo no sangue,
indispensáveis para a formação de ossos e dentes sadios.
Vitamina E (tocoferol): antioxidante, protege as membranas celulares. Importante
para o funcionamento normal de nervos e músculos. É fundamental para o
funcionamento dos órgãos reprodutores do homem e da mulher, auxiliando a
fertilidade.
Vitamina H (biotina): auxilia no crescimento, formação da pele, do aparelho
reprodutor e do sistema nervoso.
Vitamina K1 (fitomenadiona): é importante para a coagulação do sangue e função
protetora na saúde dos ossos. Existem evidências de que a vitamina K1 atue
tanto no desenvolvimento precoce do esqueleto quanto na manutenção do osso
maduro sadio.
Cálcio (Ca): é essencial para o crescimento, construção e manutenção dos ossos e
dentes, coagulação do sangue, transporte nas membranas celulares, transmissão
nervosa e regulação dos batimentos cardíacos.
Cobre (Cu): é essencial para diversas funções orgânicas, como a mobilização de
ferro para a síntese da hemoglobina e a formação dos tecidos conjuntivos.
Cromo (Cr): co-fator da insulina, por isso está associado ao metabolismo da glicose
e na regulação de suas taxas.
Ferro (Fe): atua na formação da hemoglobina, substância dos glóbulos vermelhos
responsável por transportar oxigênio para todo o corpo.
Iodo (I): age na formação dos hormônios da tireóide. Auxilia no desenvolvimento
físico e mental.
Manganês (Mn): ativa numerosas enzimas implicadas na síntese do tecido
conjuntivo, na regulação da glicose, na proteção das células contra os radicais
livres e nas atividades neuro-hormonais.
Selênio (Se): antioxidante, associado ao metabolismo de gorduras e de vitamina
E. É indispensável em todas as situações de estresse orgânico que ocorrem nas
mais diversas patologias.
Zinco (Zn): é conhecido por sua função antioxidante e desempenha importante
papel na manutenção do sistema imunológico e na reparação celular.
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INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
Porção de 1,26 g (1 comprimido)
Quantidade por porção
Valor energético
0 kcal – 0 kJ
Carboidratos
0 g dos quais:
Açucar
0g
Vitamina A
300 mcg
Vitamina D3
5,0 mcg
Vitamina E
4,0 mg
Ácido Fólico
120 mcg
Vitamina B5
2,5 mg
Biotina
15 mcg
Vitamina B3
8,0 mg
Vitamina B1
0,60 mg
Vitamina B12
1,2 mcg
Vitamina B2
0,65 mg
Vitamina B6
0,65 mg
Vitamina C
23 mg
Vitamina K1
16 mcg
Cálcio
246 mg
Cobre
450 mcg
Cromo
18 mcg
Ferro
7,0 mg
Iodo
65 mcg
Manganês
1,2 mg
Selênio
8,5 mcg
Zinco
3,5 mg

% VD (*)
0
0
50
100
40
50
50
50
50
50
50
50
50
50
25
25
50
50
50
50
50
25
50

Não contém quantidades significativas de proteínas, gorduras
totais, gorduras saturadas, gorduras trans, fibra alimentar e sódio.
(*) % Valores Diários de referência com base em uma dieta de
2000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores
ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (-)
VD não estabelecido.

MODO DE USAR: Uso interno.
Ingerir 01 (um) comprimido ao dia.
CONSUMIR ESTE PRODUTO CONFORME A RECOMENDAÇÃO
DE INGESTÃO DIÁRIA CONSTANTE DA EMBALAGEM.
GESTANTES, NUTRIZES E CRIANÇAS DE ATÉ 03 (TRÊS)
ANOS, SOMENTE DEVEM CONSUMIR ESTE PRODUTO
SOB ORIENTAÇÃO DE NUTRICIONISTA OU MÉDICO.
CUIDADOS DE CONSERVAÇÃO: Conservar em temperatura
ambiente (15 - 30 °C). Proteger da luz e umidade.
ISENTO DE CALORIAS
NÃO CONTÉM AÇÚCARES.

CENTROLIV®

CENTROLIV®

MULHER
MULHER
30 COMPRIMIDOS 60 COMPRIMIDOS
Código do produto
Peso do produto (un.)
Validade
Nº Registro
MS Anvisa
Código EAN
Classificação fiscal
Caixa de
embarque/peso

05.53.0012

05.53.0013

75,97 g

115,15 g

24 meses

24 meses

Produto Dispensado da
obrigatoriedade de Registro
conforme a RDC nº 27/2010
7894913002038

7894913002045

21069030

21069030

36 unidades
3,1 kg

24 unidades
3,24 kg

CENTROLIV® Mulher
SUPLEMENTO VITAMÍNICO E MINERAL PARA MULHERES

FINALIDADE
Centroliv® Mulher é um suplemento vitamínico e mineral dedicado para mulheres ativas, que buscam qualidade de vida através de
uma alimentação balanceada e de nutrientes que irão melhorar seu desempenho, sem abrir mão do equilíbrio e da saúde. Possui ação
antioxidante, que combate os radicais livres; previne o envelhecimento precoce e mantém o metabolismo equilibrado.

APRESENTAÇÃO

Frasco com 30 comprimidos.
Frasco com 60 comprimidos.

COMPOSIÇÃO

Carbonato de cálcio, ácido ascórbico (Vit. C), niacinamida (Vit. B3), fumarato ferroso, DL-alfa-tocoferol (Vit. E), óxido de zinco,
D-pantotenato de cálcio (Vit. B5), sulfato de manganês, cloridrato de piridoxina (Vit. B6), riboflavina (Vit. B2), nitrato de tiamina
(Vit. B1), óxido cúprico, betacaroteno (Vit. A), ácido fólico (Vit. B9), iodeto de potássio, cloreto crômico hexa-hidratado, vitamina
K1, biotina (Vit. H), colecalciferol (Vit.D3), cianocobalamina (Vit. B12), veículo (maltodextrina e celulose microcristalina), estabilizantes
(croscarmelose e polivinilpirrolidona), lubrificante estearato demagnésio e antiumectante dióxido de silício. Ingredientes de
revestimento: emulsificantehidroxipropilmetilcelulose, agente de massa etilcelulose e umectante triacetina, corante natural
dióxido de titânio, espessante talco, corantesartificiais (eritrozina e vermelho ponceau).
NÃO CONTÉM GLÚTEN.
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CENTROLIV® Mulher +50
INFORMAÇÃO AO CONSUMIDOR
Centroliv® Mulher +50 foi cuidadosamente desenvolvido com nutrientes que
desempenham papel fundamental nos processos metabólicos e com propriedades
antioxidantes, que protegem as células da ação nociva dos radicais livres,
moléculas altamente reativas que se formam através do metabolismo normal e
através de fontes externas, como estresse, poluição, entre outras, causando uma
série de processos degenerativos, inclusive o envelhecimento precoce. Centroliv®
Mulher contém em sua formulação:
Vitamina A (betacaroteno): contribui para o desenvolvimento e manutenção do
tecido epitelial, dos órgãos de reprodução, ação protetora na pele e mucosas,
papel essencial na função da retina e no desenvolvimento normal dos dentes.
Ajuda no funcionamento adequado do sistema imunológico e confere elementos
de defesa contra as infecções.
Vitamina B1 (tiamina): auxilia no metabolismo, especialmente dos carboidratos.
Indispensável para o funcionamento do sistema nervoso.
Vitamina B2 (riboflavina): é necessária para a produção de energia. Indispensável
para a pele e os nervos.
Vitamina B3 (niacinamida): estimula a circulação, importante nas funções cerebrais
e revitalização da pele, também na manutenção do sistema nervoso e do aparelho
digestório.
Vitamina B5 (ácido pantotênico): auxilia no metabolismo em geral, apresentando
papel essencial na regulação dos processos de suprimento de energia.
Vitamina B6 (piridoxina): além de essencial para o funcionamento do sistema
nervoso, contribui para o metabolismo de aminoácidos, formação das células
sanguíneas e produção de anticorpos.
Vitamina B9 (ácido fólico): é essencial para o crescimento correto e para o
funcionamento adequado do sistema nervoso e da medula óssea.
Vitamina B12 (cianocobalamina): ajuda no crescimento normal das hemácias. Sua
falta provoca anemia.
Vitamina C (ácido ascórbico): antioxidante, auxilia na defesa contra infecções,
ajuda na produção e manutenção do colágeno, contribui para o desenvolvimento
dos ossos, favorece a cicatrização e a absorção do ferro.
Vitamina D3 (colecalciferol): regula os níveis de cálcio e fósforo no sangue,
indispensáveis para a formação de ossos e dentes sadios.
Vitamina E (tocoferol): antioxidante, protege as membranas celulares. Importante
para o funcionamento normal de nervos e músculos. É fundamental para o
funcionamento dos órgãos reprodutores do homem e da mulher, auxiliando a
fertilidade.
Vitamina H (biotina): auxilia no crescimento, formação da pele, do aparelho
reprodutor e do sistema nervoso.
Vitamina K1 (fitomenadiona): é importante para a coagulação do sangue e função
protetora na saúde dos ossos. Existem evidências de que a vitamina K1 atue
tanto no desenvolvimento precoce do esqueleto quanto na manutenção do osso
maduro sadio.
Cálcio (Ca): é essencial para o crescimento, construção e manutenção dos ossos e
dentes, coagulação do sangue, transporte nas membranas celulares, transmissão
nervosa e regulação dos batimentos cardíacos.
Cobre (Cu): é essencial para diversas funções orgânicas, como a mobilização de
ferro para a síntese da hemoglobina e a formação dos tecidos conjuntivos.
Cromo (Cr): co-fator da insulina, por isso está associado ao metabolismo da glicose
e na regulação de suas taxas.
Iodo (I): age na formação dos hormônios da tireóide. Auxilia no desenvolvimento
físico e mental.
Magnésio (Mg): é necessário para o metabolismo de carboidratos, síntese de
proteínas e ácidos nucléicos, contração muscular e transmissão de impulsos
nervosos.
Manganês (Mn): ativa numerosas enzimas implicadas na síntese do tecido
conjuntivo, na regulação da glicose, na proteção das células contra os radicais
livres e nas atividades neuro-hormonais.
Selênio (Se): antioxidante, associado ao metabolismo de gorduras e de vitamina
E. É indispensável em todas as situações de estresse orgânico que ocorrem nas
mais diversas patologias.
Zinco (Zn): é conhecido por sua função antioxidante e desempenha importante
papel na manutenção do sistema imunológico e na reparação celular.
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INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
Porção de 1,26 g (1 comprimido)
Quantidade por porção
Valor energético
0 kcal – 0 kJ
Carboidratos
0 g dos quais:
Açucar
0g
Vitamina A
210 mcg
Vitamina D3
5,0 mcg
Vitamina E
5,0 mg
Ácido Fólico
120 mcg
Vitamina B5
3,8 mg
Biotina
7,5 mcg
Vitamina B3
8,0 mg
Vitamina B1
1,2 mg
Vitamina B2
1,3 mg
Vitamina B6
1,3 mg
Vitamina B12
2,4 mcg
Vitamina C
45 mg
Vitamina K1
16 mcg
Cálcio
246 mg
Cobre
495 mcg
Cromo
26 mcg
Iodo
65 mcg
Magnésio
66 mg
Manganês
2,3 mg
Molibdênio
27 mcg
Selênio
8,5 mcg
Zinco
5,6 mg

% VD (*)
0
0
35
100
50
50
76
25
50
100
100
100
100
100
25
25
55
75
50
25
100
60
25
80

Não contém quantidades significativas de proteínas, gorduras
totais, gorduras saturadas, gorduras trans, fibra alimentar e sódio.
(*) % Valores Diários de referência com base em uma dieta de
2000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores
ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (-)
VD não estabelecido.

MODO DE USAR: Uso interno.
Ingerir 01 (um) comprimido ao dia.
CONSUMIR ESTE PRODUTO CONFORME A RECOMENDAÇÃO
DE INGESTÃO DIÁRIA CONSTANTE DA EMBALAGEM.
GESTANTES, NUTRIZES E CRIANÇAS DE ATÉ 03 (TRÊS)
ANOS, SOMENTE DEVEM CONSUMIR ESTE PRODUTO
SOB ORIENTAÇÃO DE NUTRICIONISTA OU MÉDICO.
CUIDADOS DE CONSERVAÇÃO: Conservar em temperatura
ambiente (15 - 30 °C). Proteger da luz e umidade.
ISENTO DE CALORIAS
NÃO CONTÉM AÇÚCARES.
CENTROLIV® MULHER+50
Código do produto
Peso do produto (un.)
Validade
No Registro MS Anvisa
Código EAN
Classificação fiscal
Caixa de embarque/peso

05.53.0014
78,88 g
24 meses
Produto Dispensado
da obrigatoriedade de
Registro conforme a RDC
n° 27/2010
7894913002052
21069030
36 unidades - 3,420 kg

CENTROLIV® Mulher +50
SUPLEMENTO VITAMÍNICO E MINERAL PARA MULHERES COM MAIS DE 50 ANOS

FINALIDADE
Centroliv® Mulher +50 é um suplemento vitamínico e mineral desenvolvido para atender as necessidades nutricionais específicas das mulheres
a partir dos 50 anos. Proporcionando um suporte nutricional adequado na pós-menopausa. Ideal para uma melhor qualidade de vida.

APRESENTAÇÃO

Frasco com 30 comprimidos.
-

COMPOSIÇÃO

Carbonato de cálcio, óxido de magnésio, ácido áscórbico (Vit. C), DL-alfa-tocoferol (Vit. E), niacinamida (Vit. B3), óxido de zinco,
D-pantotenato de cálcio (Vit. B5), sulfato de manganês, cloridrato de piridoxina (Vit. B6), riboflavina (Vit. B2), nitrato de tiamina (Vit, B1),
óxido cúprico, betacaroteno (Vit. A), ácido fólico (Vit. B9), iodeto de potássio, molibdato de sódio, cloreto crômico hexa-hidratado,
vitamina K1, selenito de sódio, biotina (Vit. H), colecalciferol (Vit. D3), cianocobalamina (Vit. B12), veículo (maltodextrina e celulose
microcristalina), estabilizantes (croscarmelose e polivinilpirrolidona), lubrificante estearato de magnésio e antiumectante dióxido de silício.
Ingredientes de revestimento: emulsificante hidroxipropilmetilcelulose, agente de massa etilcelulose e umectante triacetina, corante
natural dióxido de titânio, espessante talco, corantes artificiais (bordeaux e azul brilhante).
NÃO CONTÉM GLÚTEN.
ALÉRGICOS: PODE CONTER DERIVADOS DE SOJA.
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CRANBEROLA®
INFORMAÇÃO AO CONSUMIDOR

CRANBEROLA® pó para preparo de bebida à base de cranberry (Vaccinium macrocarpon) com alto teor de vitamina C.
Cranberry (Vaccinium macrocarpon) é uma fruta de origem Norte Americana, que era muito utilizada por nativos dessa região
como alimento. Com alto poder antioxidante e rica em proantocianidinas, substância responsável por auxiliar a redução da
adesão de bactérias causadoras de infecções do trato urinário, o mecanismo de ação segundo pesquisadores é pela acidificação
da urina.
Estas propriedades antiaderentes também podem reduzir as bactérias associadas úlceras estomacais e doenças bucais. Devido
ao potencial antioxidante protege o organismo contra doenças cardiovasculares, envelhecimento e câncer.
Vitamina C (ácido ascórbico): foi adicionado na formulação para potencializar o efeito antioxidante do Cranberry. Age na linha de
defesa do organismo contra radicais livres, promovendo a resistência a infecções através da atividade imunológica das células
de defesa e do processo de reação inflamatória

RECOMENDAÇÃO DE USO: 1 (um) stick sachê ao dia, ou conforme orientação médica e/ou de nutricionista.
MODO DE USO: Diluir o conteúdo de 1 (um) stick sachê (5 g) ao dia, em 50 mL de água (1/4 copo) até completa dissolução.
Beba imediatamente após o preparo.
CONSUMIR ESTE PRODUTO CONFORME A RECOMENDAÇÃO DE INGESTÃO DIÁRIA CONSTANTE DA EMBALAGEM.
GESTANTES, NUTRIZES E CRIANÇAS DE ATÉ 03 (TRÊS) ANOS, SOMENTE DEVEM CONSUMIR ESTE PRODUTO SOB
ORIENTAÇÃO DE NUTRICIONISTA OU MÉDICO.
CUIDADOS DE CONSERVAÇÃO: Conservar em temperatura ambiente (15 - 30 °C). Proteger da luz e umidade.
SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR
PRODUTO ALIMENTÍCIO

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
Porção de 1 stick sachê (5 g)
Quantidade
por porção

% VD (*)

12 kcal = 49 kJ

1%

2,9 g,
dos quais:

1%

açúcares

0g

-

poliois

0g

-

Código

amido

0g

-

Peso do produto (un.)

dextrinas

2,9 g

-

Validade

Vitamina C

45 mg

100%

Valor energético
Carboidratos

Não contém quantidades significativas de proteínas, gorduras
totais, gorduras saturadas, gorduras trans, fibra alimentar e sódio.
(*) % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou
8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores
dependendo de suas necessidades energéticas. (-) Valor Diário
não estabelecido.
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CRANBEROLA®
COM 30 SACHÊS

No Registro MS Anvisa
Código EAN
Classificação fiscal
Caixa de embarque/peso

05.54.0012
215,20
24 meses
Produto dispensado da obrigatoriedade
de registro conforme a RDC nº 27/2010.
7894913002397
21069030
12 unidades - 2,85 kg

CRANBEROLA®
CRANBERRY (Vaccinium macrocarpon) COM ALTO TEOR DE VITAMINA C.

FINALIDADE
CRANBEROLA® é indicado como coadjuvante no tratamento de infecções do trato urinário, auxiliando na prevenção de
infecções recorrentes de cistites. Ainda, ajuda na redução de adesão de bactérias nas células do epitélio gástrico, doenças
bucais, prevenção contra doenças cardiovasculares, envelhecimento e câncer.

APRESENTAÇÃO

30 Stick sachês de 5 g.
Sabor Cranberry com Acerola.

COMPOSIÇÃO

INGREDIENTES: Cranberry (Vaccinium macrocarpon) em pó, ácido ascórbico (vit. C), veículo maltodextrina, edulcorante
sucralose, conservante benzoato de sódio, dióxido antiumectante de silício, aromatizantes (aroma idêntico ao
natural de cranberry e aroma idêntico ao natural de acerola).
NÃO CONTÉM GLÚTEN.
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DEFIXA®
INFORMAÇÃO AO CONSUMIDOR
Defixa® contém em sua composição:
Vitamina D3 (colecalciferol): atua aumentando a absorção intestinal do cálcio, desta maneira aumenta a mineralização óssea
e atua também, em menor grau, no rim, diminuindo a excreção urinária do cálcio. Sua função principal é regular os níveis de
cálcio e fósforo no sangue, indispensáveis para a formação de ossos e dentes saudáveis. Sua deficiência causa crescimento e
reparação dos ossos de forma anormal, raquitismo nas crianças, osteomalácia nos adultos e espasmos musculares (ocasionais).

MODO DE USAR: Uso interno.
Ingerir 01 (uma) gota ao dia.
CONSUMIR ESTE PRODUTO CONFORME A RECOMENDAÇÃO DE INGESTÃO DIÁRIA CONSTANTE DA EMBALAGEM.
GESTANTES, NUTRIZES E CRIANÇAS DE ATÉ 03 (TRÊS) ANOS, SOMENTE DEVEM CONSUMIR ESTE PRODUTO SOB
ORIENTAÇÃO DE NUTRICIONISTA OU MÉDICO.
CUIDADOS DE CONSERVAÇÃO: Conservar em temperatura ambiente (15 - 30 °C). Proteger da luz e umidade.

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
Porção de 0,042 mL (1 gota)

Valor energético
Carboidratos
Açúcares
Vitamina D3

Quantidade
por porção

% VD (*)
0-6 meses

% VD (*)
7-11 meses

% VD (*)
1-3 anos

% VD (*)
4-6 anos

% VD (*)
7-10 anos

% VD (*)
Adultos

0 kcal = 0 kJ

-

-

-

-

-

0

0 g, dos quais:
0g

-

-

-

-

-

-

5,0 mcg

100

100

100

100

100

100

Não contém quantidades significativas de valor energético, carboidratos, proteínas, gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans, fibra alimentar e sódio.
(*) % Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas
necessidades energéticas.

Código do produto
Peso do produto (un.)
Validade
No Registro MS Anvisa
Código EAN
Classificação fiscal
Caixa de embarque/peso
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DEFIXA® KIDS
Sabor maçã - 20 mL

DEFIXA®
Sabor Limão - 30 mL

DEFIXA® FAMILY
Sabor limão - 50 mL

05.51.0011

05.51.0012

05.51.0010

63,95 g

83,65 g

100 g

24 meses

24 meses

24 meses

Produto Dispensado da obrigatoriedade de Registro conforme a RDC nº 27/2010
7894913002427

7894913002434

21069030

21069030

7894913002441
21069030

36 unidades - 4,09 kg

36 unidades - 3,6 kg

36 unidades - 5,1 kg

DEFIXA®
SUPLEMENTO DE VITAMINA D3

FINALIDADE
Defixa® é um suplemento de vitamina D, essencial para a formação e manutenção da saúde dos ossos.
Indicado para auxiliar na prevenção e suprir as carências de vitamina D.

APRESENTAÇÃO

Frasco com 20 mL sabor Maçã
Frasco com 30 e 50 mL sabor Limão

COMPOSIÇÃO

Colecalciferol (vit. D3); veículo triglicérides do ácido cáprico e caprílico,
Aroma idêntico ao natural de limão e antioxidante tocoferol.
Aroma idêntico ao natural de maça e antioxidante tocoferol.
NÃO CONTÉM GLÚTEN.
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DEFIXA® 1000 U.I.
INFORMAÇÃO AO CONSUMIDOR

A principal função da vitamina D (colecalciferol) está em regular os níveis de cálcio e fósforo no sangue, indispensáveis para a
formação de dentes e ossos saudáveis. A vitamina D atua aumentando a absorção de cálcio e fósforo no intestino, desta forma
auxilia a mineralização óssea e reduz a eliminação de cálcio pela urina. Além de auxiliar no funcionamento do sistema imune e
muscular.
1 CÁPSULA DE DEFIXA EQUIVALE A 1000 UI DE VITAMINA D3.

MODO DE USAR: Uso interno.
Para crianças a partir de 4 anos e adultos, ingerir 1 cápsula ao dia.
ESTE PRODUTO NÃO É UM MEDICAMENTO.
NÃO EXCEDER A RECOMENDAÇÃO DIÁRIA DE CONSUMO INDICADA NA EMBALAGEM.
MANTENHA FORA DO ALCANCE DE CRIANÇAS.
CUIDADOS DE CONSERVAÇÃO: Guardar em temperatura ambiente (entre 15 ºC e 30 ºC). Proteger da umidade.

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
Porção de 0,243 g (1 unidade)

DEFIXA® 1000 U.I.

Quantidade
por porção

% VD*
4 a 8 anos

% VD*
9 a 18 anos

% VD* a partir
de 19 anos

Vitamina D3

25 mcg

500

500

500

Vitamina E

2,25 mg

45

32

23

Não contém quantidade significativa de valor energético, carboidratos,
proteínas, gorduras saturadas, gorduras trans, fibra alimentar e sódio.
(*) % Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ.
Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades
energéticas.
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Código do produto
Peso do produto (un.)
Validade
No Registro MS Anvisa
Código EAN
Classificação fiscal
Caixa de embarque/peso

05.52.0020
24 meses
Produto dispensado da obrigatoriedade
de registro conforme RDC no 27/2010.
7894913002847
21069030
-

DEFIXA® 1000 U.I.
SUPLEMENTO DE VITAMINA D3 EM CÁPSULAS

FINALIDADE
DEFIXA® 1000 U.I. é um suplemento de vitaminas em cápsulas, essencial para a formação e manutenção da saúde dos ossos. Indicado para
auxiliar a prevenir e suprir as carências de vitamina D.

APRESENTAÇÃO

Blister com 30 cápsulas.

COMPOSIÇÃO

Dextroalfatocoferol, Colecalciferol, Triglicerídeos de Cadeia Média, Água Purificada;
Geleificante: Glicerina Farmacêutica; Umectante: Glicerina INS 422,
Corantes: Dióxido de Titânio e Amarelo de Quinolina.
NÃO CONTÉM GLÚTEN.
ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE SOJA E PODE CONTER PEIXE E PINOLI.
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FIBRACIL®
INFORMAÇÃO AO CONSUMIDOR

Fibracil® apresenta baixa digestibilidade e é capaz de produzir efeitos fisiológicos similares aos de fibras alimentares solúveis,
pela sua capacidade de atingir o cólon intacto, não sofrendo digestão no trato gastrointestinal superior, tanto pela acidez do
estômago, quanto pelas enzimas digestivas.
Fibracil® aumenta o peristaltismo intestinal ocasionado pela excelente capacidade de retenção hídrica, aumenta o peso úmido
das fezes, o que a torna pastosa e de fácil eliminação, reduz o pH fecal devido à produção de ácidos graxos de cadeia curta,
crescimento das células epiteliais cecais normais e não apresenta nenhuma evidência de efeitos laxativos.
Fibracil® agrega ação prebiótica, garantindo uma microbiota intestinal saudável e equilibrada, resultando em um desempenho
normal das funções fisiológicas, tais como: trofismo da mucosa intestinal, tolerância a glicose, absorção de minerais e trânsito
intestinal regular. Para se obter efeitos prebióticos deve-se assegurar uma ingestão de vinte gramas por litro de fibra dietética,
para que a mesma torne-se substrato para a microbiota intestinal.
Apresenta, ainda, índice glicêmico baixo e previne câncer de cólon, principalmente o de cólon distal.
Fibracil® é indicado como excelente fonte de fibra solúvel para a nutrição enteral.

MODO DE USAR: Uso interno.
Diluir 01 (um) stick sachê ou 01 (uma) colher (8g) ao dia, no mínimo com 100 mL de líquido, agitando até a dissolução completa.
Fibracil® pode ser dissolvido em água, suco, leite ou alimentos como sopas e caldos de sua preferência.
O consumo deste produto deve ser acompanhado da ingestão de líquidos.
CONSUMIR ESTE PRODUTO CONFORME A RECOMENDAÇÃO DE INGESTÃO DIÁRIA CONSTANTE DA EMBALAGEM.
CUIDADOS DE CONSERVAÇÃO: Conservar em temperatura ambiente (15 - 30 °C). Proteger da luz e umidade.
NÃO CONTÉM LACTOSE.
AS FIBRAS ALIMENTARES AUXILIAM O FUNCIONAMENTO DO INTESTINO. SEU CONSUMO DEVE ESTAR ASSOCIADO A UMA
ALIMENTAÇÃO EQUILIBRADA E HÁBITOS DE VIDA SAUDÁVEIS.
O MINISTÉRIO DA SAÚDE ADVERTE: NÃO EXISTEM EVIDENCIAS CIENTÍFICAS COMPROVADAS QUE ESTE ALIMENTO PREVINA,
TRATE OU CURE DOENÇAS.
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
Porção de 8g (stick sachê / uma medida)
Quantidade
por porção

% VD (*)

18 kcal - 76 kJ

1

3,5 g

1

Proteínas

0g

0

Gorduras Totais

0g

0

Gorduras Saturadas

0g

0

Gorduras Trans

0g

-

4,5 g

18

4,5 g

18

2,0 mg

0

Valor energético
Carboidratos

Fibra Alimentar total
Fibra Solúvel (Polidextrose)
Sódio

(*) % Valores Diários de referência com base em uma dieta de
2000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou
menores dependendo de suas necessidades energéticas. (-) VD não
estabelecido.

FIBRACIL® STICK
SACHÊ COM 10

FIBRACIL® STICK
SACHÊ COM 30

FIBRACIL®
POTE
5530001

Código do produto

5530002

5530003

Peso do produto (un.)

104,95 g

320,83 g

240 g

Validade

24 meses

24 meses

24 meses

6.1973.0028.001-9

6.1973.0028.001-9

6.1973.0028.001-9

7894913000614

7894913000621

7894913000638

21069030

21069030

21069030

36 unidades - 4,31 kg

12 unidades - 4,25 kg

24 unidades - 7,45 kg

No Registro MS Anvisa
Código EAN
Classificação fiscal
Caixa de embarque/peso
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FIBRACIL®
FIBRA ALIMENTAR SOLÚVEL

FINALIDADE
Fibracil® é uma fibra solúvel que auxilia a manter o bom funcionamento do intestino e estimula seletivamente o crescimento e
atividade de uma ou mais bactérias benéficas do cólon, melhorando o trânsito intestinal.

APRESENTAÇÃO
Caixa com 10 stick sachê de 8g.
Caixa com 30 stick sachê de 8g.
Pote com 240g.

COMPOSIÇÃO

Fibra solúvel (polidextrose).
Ingredientes: maltodextrina
NÃO CONTÉM GLÚTEN.
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GESTAVIT® Gestante
INFORMAÇÃO AO CONSUMIDOR
Durante a gestação há um aumento das necessidades nutricionais da mulher para o
crescimento do feto e para formar as reservas que serão utilizadas pela mãe e pelo
bebê durante todo esse período e durante a lactação. Afinal, é através da gestante
que o bebê receberá todas as substâncias necessárias para o seu desenvolvimento.
Devido ao aumento das necessidades de nutrientes nesse período, além de seguir
um cardápio variado e rico em alimentos nutritivos, em muitos casos, é necessária a
utilização de suplementos como uma forma de precaução contra possíveis deficiências
que comumente ocorrem, afetando tanto a mãe como o bebê. Gestavit® Gestante
contém em sua formulação:
Vitamina A (betacaroteno): essencial na gravidez e lactação. Contribui para o
desenvolvimento e manutenção do tecido epitelial, dos órgãos de reprodução, ação
protetora na pele e mucosas, papel essencial na função da retina e no desenvolvimento
normal dos dentes. Ajuda no funcionamento adequado do sistema imunológico e
confere elementos de defesa contra as infecções.
Vitamina D3 (colecalciferol): regula os níveis de cálcio e fósforo no sangue, indispensáveis
para a formação de ossos e dentes sadios.
Vitamina C (ácido ascórbico): antioxidante, auxilia na defesa contra infecções,
ajuda na produção e manutenção do colágeno, contribui para o desenvolvimento
dos ossos, favorece a cicatrização e a absorção do ferro.
Vitamina E (tocoferol): antioxidante, protege as membranas celulares. Importante para a
pele, órgãos reprodutores, nervos e músculos.
Vitamina B1 (tiamina): auxilia no metabolismo, especialmente dos carboidratos.
Indispensável para o funcionamento do sistema nervoso.

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
Porção de 2,12 g (2 comprimidos)
Quantidade por porção % VD (*)
Valor energético
0 kcal – 0 kJ
0
Carboidratos
0 g dos quais
0
Açúcares
0g
Vitamina A
400 mcg
50
Vitamina D3
5,0 mcg
100
Vitamina E
10 mg
100
Ácido Fólico
355 mcg
100
Vitamina B5
6,0 mg
100
Biotina
30 mcg
100
Vitamina B3
18 mg
100
Vitamina B1
1,4 mg
100
Vitamina B12
2,6 mcg
100
Vitamina B2
1,4 mg
100
Vitamina B6
1,9 mg
100
Vitamina C
55 mg
100
Cálcio
300 mg
25
Cobre
1000 mcg
100
Ferro
27 mg
100
Iodo
200 mcg
100
Magnésio
55 mcg
25
Zinco
9,5 mg
100
Não contém quantidades significativas de valor energético,
carboidratos, proteínas, gorduras totais, gorduras saturadas,
gorduras trans, fibra alimentar e sódio.
(*) % Valores Diários com base em uma Ingestão Diária
Recomendada para gestantes, segundo a RDC 269/05. Seus
valores diários podem ser maiores ou menores dependendo
de suas necessidades nutricionais. (-) Valores Diários não
estabelecidos.

Vitamina B2 (riboflavina): necessária para a produção de energia. Indispensável
para a pele e os nervos.
Vitamina B3 (niacinamida): estimula a circulação, importante nas funções cerebrais
e revitalização da pele, também na manutenção do sistema nervoso e do aparelho
digestório.
Vitamina B5 (ácido pantotênico): auxilia no metabolismo em geral, apresentando
papel essencial na regulação dos processos de suprimento de energia.
Vitamina B6 (piridoxina): além de essencial para o funcionamento do sistema
nervoso, contribui para o metabolismo de aminoácidos, formação das células
sanguíneas e produção de anticorpos.
Vitamina B9 (ácido fólico): essencial para o crescimento correto e para o funcionamento
adequado do sistema nervoso e da medula óssea. A deficiência de ácido fólico está
relacionada a um tipo de anemia, chamada anemia megaloblástica, e a malformações no
bebê.
Vitamina B12 (cianocobalamina): ajuda no crescimento normal das hemácias. Sua
falta provoca anemia.
Vitamina H (biotina): auxilia no crescimento, formação da pele, do aparelho
reprodutor e do sistema nervoso.

MODO DE USAR: Uso interno.
Ingerir 2 (dois) comprimidos ao dia, de preferência
junto com uma das refeições, ou de acordo com
orientação de nutricionista ou médico.
CONSUMIR ESTE PRODUTO CONFORME A RECOMENDAÇÃO
DE INGESTÃO DIÁRIA CONSTANTE DA EMBALAGEM.
GESTANTES, NUTRIZES E CRIANÇAS DE ATÉ 03 (TRÊS)
ANOS, SOMENTE DEVEM CONSUMIR ESTE PRODUTO
SOB ORIENTAÇÃO DE NUTRICIONISTA OU MÉDICO.
CUIDADOS DE CONSERVAÇÃO: Conservar em temperatura
ambiente (15 - 30 °C). Proteger da luz e umidade.

Cálcio (Ca): essencial para o crescimento, construção e manutenção dos ossos e
dentes, coagulação do sangue, transporte nas membranas celulares, transmissão
nervosa e regulação dos batimentos cardíacos.

GESTAVIT® GESTANTE

Ferro (Fe): atua na formação da hemoglobina, substância dos glóbulos vermelhos responsável

Código do produto

por transportar oxigênio para todo o corpo.

Peso do produto (un.)

Magnésio (Mg): necessário para o metabolismo de carboidratos, síntese de proteínas e
ácidos nucléicos, contração muscular e transmissão de impulsos nervosos.
Zinco (Zn): conhecido por sua função antioxidante e desempenha importante papel

Validade
No Registro MS Anvisa

na manutenção do sistema imunológico e na reparação celular.
Iodo (I): age na formação dos hormônios da tireóide. Auxilia no desenvolvimento
físico e mental.
Cobre (Cu): essencial para diversas funções orgânicas, como a mobilização de ferro
para a síntese da hemoglobina e a formação dos tecidos conjuntivos.
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Código EAN
Classificação fiscal
Caixa de embarque/peso

05.53.0017
53,60 g
24 meses
Produto Dispensado
da obrigatoriedade de
Registro conforme a RDC
nº 27/2010
7894913001857
21069030
36 unidades - 2,5 kg

GESTAVIT® Gestante
SUPLEMENTO VITAMÍNICO E MINERAL PARA GESTANTES

FINALIDADE
Gestavit® Gestante é um suplemento vitamínico e mineral para gestantes, cuidadosamente desenvolvido com nutrientes que desempenham
papel fundamental durante a gestação.

APRESENTAÇÃO
Blister com 30 comprimidos.

COMPOSIÇÃO

Carbonato de cálcio, óxido de magnésio, ácido ascórbico (vit. C), fumarato ferroso, niacinamida (vit.B3), óxido de zinco, DL-alfa-tocoferol (vit.
E),D-pantotenato de cálcio (vit. B5), cloridrato de piridoxina (vit. B6), nitrato de tiamina (vit. B1), riboflavina (vit. B2), óxido cúprico, betacaroteno
(vit. A), ácido fólico (vit. B9), iodeto de potássio, biotina (vit. H), colecalciferol (vit. D3), cianocobalamina (vit. B12), veículo maltodextrina,
estabilizante (celulose microcristalina, croscarmelose sódica e povidona), lubrificante estearato de magnésio e antiumectante dióxido
de silício. Ingredientes de revestimento: emulsificante hidroxipropilmetilcelulose, agente de massa etilcelulose e umectante triacetina,
espessante talco, corante artificial (eritrozina e vermelho ponceau) e corante natural dióxido de titânio.
NÃO CONTÉM GLÚTEN.
ALÉRGICOS: PODE CONTER DERIVADOS DE SOJA.
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GESTAVIT® Lactante
INFORMAÇÃO AO CONSUMIDOR

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
1,05g (1 comprimido)
Quantidade por porção

É através do leite materno que o bebê recebe todos os nutrientes necessários para o seu
crescimento e desenvolvimento, por isso a mulher precisa de uma quantidade maior
de vitaminas e minerais no período de lactação. Se a dieta da mãe for pobre, os níveis de
micronutrientes no leite materno podem estar reduzidos ou a própria saúde da mãe pode
ser afetada. É, portanto, essencial que a ingestão de micronutrientes da mãe seja adequada.
Se não houver uma dieta diversificada à disposição, um suplemento pode ajudar. Gestavit®
Lactante contém em sua formulação:
Vitamina A (betacaroteno): essencial na gravidez e lactação. Contribui para o
desenvolvimento e manutenção do tecido epitelial, dos órgãos de reprodução, ação
protetora na pele e mucosas, papel essencial na função da retina e no desenvolvimento
normal dos dentes. Ajuda no funcionamento adequado do sistema imunológico e
confere elementos de defesa contra as infecções.
Vitamina D3 (colecalciferol): regula os níveis de cálcio e fósforo no sangue, indispensáveis
para a formação de ossos e dentes sadios.
Vitamina C (ácido ascórbico): antioxidante, auxilia na defesa contra infecções, ajuda na
produção e manutenção do colágeno, contribui para o desenvolvimento dos ossos,
favorece a cicatrização e a absorção do ferro.
Vitamina E (tocoferol): antioxidante, protege as membranas celulares. Importante para a
pele, órgãos reprodutores, nervos e músculos.
Vitamina B1 (tiamina): auxilia no metabolismo, especialmente dos carboidratos.
Indispensável para o funcionamento do sistema nervoso.
Vitamina B2 (riboflavina): necessária para a produção de energia. Indispensável para a
pele e os nervos.

Valor energético
Carboidratos
Açúcares
Vitamina A
Vitamina D3
Vitamina E
Ácido Fólico
Vitamina B5
Biotina
Vitamina B3
Vitamina B1
Vitamina B12
Vitamina B2
Vitamina B6
Vitamina C
Cobre
Cromo
Ferro
Manganês
Selênio
Zinco

0 kcal – 0 kJ
0 g dos quais
0g
850 mcg
5,0 mcg
10 mg
295 mcg
7,0 mg
35 mcg
17 mg
1,5 mg
2,8 mcg
1,6 mg
2,0 mg
70 mg
1300 mcg
45 mcg
15 mg
2,6 mg
35 mcg
9,5 mg

% IDR
Lactante
0
0
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

Não contém quantidades significativas de valor energético,
carboidratos, proteínas, gorduras totais, gorduras saturadas,
gorduras trans, fibra alimentar e sódio.
(*) % Valores Diários com base em uma Ingestão Diária
Recomendada para gestantes, segundo a RDC 269/05. Seus
valores diários podem ser maiores ou menores dependendo
de suas necessidades nutricionais. (-) Valores Diários não
estabelecidos.

Vitamina B3 (niacinamida): estimula a circulação, importante nas funções cerebrais e
revitalização da pele, também na manutenção do sistema nervoso e do aparelho digestório.
Vitamina B5 (ácido pantotênico): auxilia no metabolismo em geral, apresentando papel
essencial na regulação dos processos de suprimento de energia.
Vitamina B6 (piridoxina): além de essencial para o funcionamento do sistema nervoso,
contribui para o metabolismo de aminoácidos, formação das células sanguíneas e
produção de anticorpos.
Vitamina B9 (ácido fólico): essencial para o crescimento correto e para o funcionamento
adequado do sistema nervoso e da medula óssea. A deficiência de ácido fólico está
relacionada a um tipo de anemia, chamada anemia megaloblástica, e a malformações

MODO DE USAR: Uso interno.
Ingerir 1 (um) comprimido ao dia, de preferência
junto com uma das refeições, ou de acordo com
orientação de nutricionista ou médico.

no bebê.
Vitamina B12 (cianocobalamina): ajuda no crescimento normal das hemácias. Sua falta
provoca anemia.
Vitamina H (biotina): auxilia no crescimento, formação da pele, do aparelho reprodutor
e do sistema nervoso.
Ferro (Fe): atua na formação da hemoglobina, substância dos glóbulos vermelhos
responsável por transportar oxigênio para todo o corpo.

CONSUMIR ESTE PRODUTO CONFORME A RECOMENDAÇÃO
DE INGESTÃO DIÁRIA CONSTANTE DA EMBALAGEM.
GESTANTES, NUTRIZES E CRIANÇAS DE ATÉ 03 (TRÊS)
ANOS, SOMENTE DEVEM CONSUMIR ESTE PRODUTO
SOB ORIENTAÇÃO DE NUTRICIONISTA OU MÉDICO.
CUIDADOS DE CONSERVAÇÃO: Conservar em temperatura
ambiente (15 - 30 °C). Proteger da luz e umidade.

Zinco (Zn): conhecido por sua função antioxidante e desempenha importante papel na

GESTAVIT®
LACTANTE

manutenção do sistema imunológico e na reparação celular.
Cobre (Cu): essencial para diversas funções orgânicas, como a mobilização de ferro para
a síntese da hemoglobina e a formação dos tecidos conjuntivos.
Selênio (Se): antioxidante, associado ao metabolismo de gorduras e de vitamina E. É

Código do produto
Peso do produto (un.)

indispensável em todas as situações de estresse orgânico que ocorrem nas mais diversas

Validade

patologias.

No Registro MS Anvisa

Cromo (Cr): co-fator da insulina, por isso está associado ao metabolismo da glicose e na
regulação de suas taxas.
Manganês (Mn): ativa numerosas enzimas implicadas na síntese do tecido conjuntivo,
na regulação da glicose, na proteção das células contra os radicais livres e nas atividades
neuro-hormonais.
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Código EAN
Classificação fiscal
Caixa de embarque/peso

05.53.0016
59,03 g
24 meses
Produto Dispensado
da obrigatoriedade de
Registro conforme a RDC
nº 27/2010
7894913001840
21069030
36 unidades - 2,540 kg

GESTAVIT® Lactante
SUPLEMENTO VITAMÍNICO E MINERAL PARA LACTANTES

FINALIDADE
Gestavit® Lactante é um suplemento vitamínico e mineral desenvolvido especialmente para lactantes, fornecendo elementos
vitamínicos e minerais para suprir as quantidades adequadas de nutrientes durante o período de amamentação.

APRESENTAÇÃO
Blister com 30 comprimidos.

COMPOSIÇÃO

Ácido ascórbico (Vit. C), niacinamida (Vit.B3), fumarato ferroso, DL-alfa-tocoferol (Vit. E), óxido de zinco, D-pantotenato de cálcio (Vit.
B5), sulfato de manganês, cloridrato de piridoxina (Vit. B6), riboflavina (Vit. B2), nitrato de tiamina (Vit. B1), óxido cúprico, betacaroteno
(Vit. A), ácido fólico (Vit. B9), cloreto crômico hexahidratado, biotina (Vit. H), selenito de sódio, colecalciferol (Vit. D3), cianocobalamina
(Vit. B12), veículo maltodextrina, estabilizante (celulose microcristalina e croscarmelose sódica), lubrificante estearato de magnésio,
antiumectante dióxido de silício. Ingredientes de revestimento: emulsificante hidroxipropilmetilcelulose, agente de massa etilcelulose e
umectante triacetina, corantes artificiais (vermelho bordeaux e azul brilhante), espessante talco e corante dióxido de titânio.
NÃO CONTÉM GLÚTEN.
ALÉRGICOS: PODE CONTER DERIVADOS DE SOJA.
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GLUCOZINC®
INFORMAÇÃO AO CONSUMIDOR

ZINCO é um mineral importante para a saúde, participa na função de mais de 300 enzimas e desempenha processos importantes
no organismo humano. Reconhecido como potente antioxidante traz auxilio no crescimento e desenvolvimento do corpo, no
funcionamento do sistema imune e intestinal.
O ZINCO é fundamental para a integridade da mucosa intestinal, uma mucosa saudável favorece a barreira para a entrada de
micro-organismos no corpo humano. Estudos demonstram que o ZINCO favorece a multiplicação e diferenciação das células
intestinais, além de participar do transporte de íons da membrana intestinal, regulando a perda de água nas fezes.
A Organização Mundial da Saúde e a UNICEF recomendam a utilização de ZINCO em conjunto com a reidratação oral como auxílio
a terapias em casos de diarreia em crianças.

MODO DE USAR: Uso interno.
Tomar 2,5 mL ao dia de GLUCOZINC®, ou conforme recomendação médica/nutricionista. Ingerir em horários espaçados das
refeições para melhor absorção.
USO ADULTO E PEDIÁTRICO.
CONSUMIR ESTE PRODUTO CONFORME A RECOMENDAÇÃO DE INGESTÃO DIÁRIA CONSTANTE DA EMBALAGEM.
GESTANTES, NUTRIZES E CRIANÇAS ATÉ 3 (TRÊS) ANOS, SOMENTE DEVEM CONSUMIR ESTE PRODUTO SOB ORIENTAÇÃO
DE NUTRICIONISTA OU MÉDICO.

CUIDADOS DE CONSERVAÇÃO: Conservar em temperatura ambiente (15 - 30°C). Proteger da luz e umidade. Manter o frasco
bem fechado após o uso.
Após aberto, consumir em até 50 dias.

GLUCOZINC®
Código do produto

05.50.0015

Peso do produto (un.)

166,66 g

Validade

24 meses

No Registro MS Anvisa

Produto dispensado da
obrigatoriedade de registro
conforme RDC nº 27/2010.

Código EAN

7894913002809

Classificação fiscal
Caixa de embarque/peso

21069030
36 unidades - 6,600 kg

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
Porção de 2,5 mL
Quantidade
por porção
Valor energético

% VD (*)
% VD (*)
0 – 6 meses 7 meses – 3 anos

% VD (*)
4 – 6 anos

% VD (*)
7 – 10 anos

% VD (*)
Adultos

0 kcal = 0 kJ

-

-

-

-

0

Carboidratos
Açúcares
Poliois

0,6 g
0g
0g

-

-

-

-

0
-

Zinco

2 mg

71 mg

49 mg

39 mg

36 mg

29 mg

Não contém quantidades significativas de proteínas, gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans, fibra alimentar e sódio.
(*) Ingestão Diária Recomendada para lactentes e crianças, segundo a RDC no 269 /2005. (**) % Valores Diários com base em uma dieta de
2000 kcal ou 8000 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (-) Valor Diário não
estabelecido.
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GLUCOZINC®
SUPLEMENTO DE ZINCO

FINALIDADE
GLUCOZINC® é um suplemento mineral a base de zinco para auxiliar no funcionamento do sistema imune e dos ossos, além de
auxiliar na proteção dos danos causados pelos radicais livres.
Cada mL de GLUCOZINC® fornece 0,8 mg de zinco elementar.

APRESENTAÇÃO

Frasco 120 mL com seringa dosadora.
Sabor Laranja.

COMPOSIÇÃO

Zinco (gluconato de zinco); veículo água purificada, edulcorantes (sorbitol, sucralose e taumatina), espessante goma xantana,
aromatizante (aroma natural de laranja e aroma natural de menta), conservante sorbato de potássio e acidulante ácido cítrico.
NÃO CONTÉM GLÚTEN.
SEM CORANTES.
SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR.
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GUACOLIN®
INFORMAÇÃO AO CONSUMIDOR

1. INDICAÇÕES
Guacolin® é indicado como expectorante e broncodilatador.
2. CARACTERÍSTICAS FARMACOLÓGICAS
Composição química: A Mikania glomerata (guaco) apresenta os seguintes constituintes químicos: cumarina, ácido caurenóico,
ácido cinamiol grandiflórico e estigmasterol. Estudos fitoquímicos demonstram traços de saponinas, taninos e a presença de
polifenóis. Alcalóides pirrolizínios, descritos na literatura como hepatotóxicos, não foram identificados em Mikania glomerata.
O uso da Mikania glomerata para o tratamento de afecções respiratórias já é conhecido há muito tempo pela medicina popular.
Estudos preliminares de avaliação farmacológica do Guaco indicam que sua atividade broncodilatadora é devido ao efeito
da cumarina sobre a musculatura lisa, o que justifica o seu uso em afecções do trato respiratório. Estudos indicam que a
Mikania glomerata apresenta ainda efeitos espasmolítico e antiinflamatório. A atividade antialérgica de Mikania glomerata foi
evidenciada através da redução do processo inflamatório imunológico na pleurisia induzida por ovoalbumina em ratos. Estudos
demonstram que Mikania glomerata foi capaz de promover relaxamento de traqueia isolada de cobaia contraída com histamina
e acetilcolina. Além disto, evidenciou-se o efeito relaxante induzido por Mikania glomerata em brônquio isolado de humano
contraído com potássio.
Estudos toxicológicos: Estudos de toxicidade aguda demonstraram que Mikania glomerata possui baixa toxicidade, observada
apenas em altas doses (40 mL/ kg, via oral) do extrato fluido administrado a ratos. Em altas doses, causa vômito e diarreia
que desaparecem ao descontinuar a terapia. Dentre os constituintes químicos de Mikania glomerata apontados pelo seu efeito
broncodilatador encontra-se a cumarina. Estudos realizados indicam que a cumarina apresentou DL50 de 680 mg/ kg em ratos
e 202 mg/ kg em cobaias quando administradas por via oral. No Guacolin® a concentração de cumarina não ultrapassa 0,055
mg/mL. Tendo em vista que serão utilizados no máximo 15 mL por dose, a concentração máxima de cumarina será de 0,83
mg/dose. Pelo fato de não existirem estudos sobre a teratogenicidade de Mikania glomerata não se recomenda o uso deste
medicamento em mulheres grávidas.
3. CONTRAINDICAÇÕES
Guacolin® é contraindicado para pacientes que apresentem reações de hipersensibilidade a cumarina ou a qualquer um
dos componentes da formulação. Este medicamento não deve ser utilizado em crianças menores de 2 anos de idade. Este
medicamento não deve ser utilizado por mulheres grávidas sem orientação médica ou do cirurgião-dentista.
4. ADVERTÊNCIAS E PRECAUÇÕES
Este medicamento não deve ser utilizado por mulheres grávidas sem orientação médica ou do cirurgião-dentista.
Atenção diabéticos: este medicamento contém açúcar. Este medicamento não deve ser utilizado em crianças menores de
2 anos de idade e pacientes com doença de fígado ou distúrbios de coagulação.
5. INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS
Até o presente momento não foram constatadas interações medicamentosas com o Guacolin®. No entanto, por ter em sua
composição cumarina, este medicamento pode exacerbar o efeito dos anticoagulantes.
6. CUIDADOS DE ARMAZENAMENTO DO MEDICAMENTO
Conservar o medicamento em temperatura ambiente 15 - 30 ºC). Manter o frasco bem fechado após o uso.
Nestas condições, o medicamento se manterá próprio para o consumo, respeitando o prazo de validade indicado na embalagem.
Número de lote e datas de fabricação e validade: vide embalagem. Não use medicamento com prazo de validade vencido.
Guarde-o em sua embalagem original. Guacolin® é apresentado na forma líquida, xarope de cor caramelo, com odor e sabor
característicos. Antes de usar observe o aspecto do medicamento. Todo medicamento deve ser mantido fora do alcance de
crianças.
7. POSOLOGIA E MODO DE USAR: Uso oral.
Crianças de 3 a 6 anos: ingerir 5 mL de 8 em 8 horas. Crianças de 7 a 12 anos: ingerir 7,5 mL de 8 em 8 horas.
Adultos: ingerir 15 mL de 8 em 8 horas. Agitar o produto antes de usar.
8. REAÇÕES ADVERSAS
Ainda não são conhecidas a intensidade e frequência das reações adversas, porém deve-se seguir a posologia indicada e
observar as precauções.
9. SUPERDOSE
Em altas doses, pode provocar vômito, diarreia e aumento do tempo de coagulação. Na eventualidade da ingestão acidental
ou administração de doses muito acima das preconizadas, recomenda-se adotar as medidas de controle das funções vitais. Em
caso de intoxicação ligue para 0800 722 6001, se você precisar de mais orientações.
TODO MEDICAMENTO DEVE SER MANTIDO FORA DO ALCANCE DE CRIANÇAS.
GUACOLIN®
Código do produto

04.40.0003

Peso do produto (un.)

191,02 g

Validade
No Registro MS Anvisa
Código EAN

24 meses
1.0657.0016.001-9
7894913000430

Classificação fiscal
Caixa de embarque/peso

30034090
36 unidades - 7 kg
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GUACOLIN®
EXPECTORANTE E BRONCODILATADOR

FINALIDADE
Guacolin® é indicado como expectorante (auxilia na eliminação das secreções respiratórias) e broncodilatador (dilatação dos brônquios).
Alivia a tosse e descongestiona os pulmões.
GUACOLIN® É UM MEDICAMENTO SEU USO PODE TRAZER RISCOS. PROCURE O MÉDICO E O FARMACÊUTICO. LEIA A BULA.
SE PERSISTIREM OS SINTOMAS, O MÉDICO DEVERÁ SER CONSULTADO.

APRESENTAÇÃO
Frasco com 120 mL.

COMPOSIÇÃO

Cada 5 mL de Guacolin® contém 0,4165 mL de extrato fluido de Guaco (Mikania glomerata).
Cada mL do xarope Guacolin® contém 0,05 mg de cumarina.
Excipientes: mel, aroma de mel, sacarose, benzoato de sódio, corante caramelo e água purificada.
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LIPOCARTAM® Cromo
INFORMAÇÃO AO CONSUMIDOR
Lipocartam® Cromo contém em sua composição:
Óleo de Cártamo: rico em Ômega 9 e Ômega 6 (ácido oléico e linoléico), que auxilia o organismo na queima de gordura e
definição da musculatura, além de equilibrar os níveis de colesterol. O ácido oléico é um ácido graxo que recebe o nome de
Ômega 9 e é encontrado em boas quantidades no azeite de oliva. Seu consumo traz grandes benefícios para saúde, pois ele
ajuda a equilibrar os níveis de colesterol e desempenha um papel importante ao regular os processos metabólicos do organismo.
Já o ácido linoléico, que é chamado Ômega 6, é utilizado como auxiliar na queima de gordura, devido à sua capacidade de inibir
a atividade da enzima LPL (lipase lipoprotéica), que tem como função transferir a gordura presente na corrente sanguínea para
o interior das células adiposas, responsáveis por armazenar a gordura corporal. O ácido linoléico também auxilia na tonificação
dos músculos e é fonte natural de agentes antioxidantes, que protegem o organismo da ação danosa dos radicais livres,
contribuindo para a melhora do aspecto dos tecidos.
Cromo (Cr): é um co-fator da insulina, por isso está associado ao metabolismo da glicose e na regulação de suas taxas. O
Picolinato de Cromo atua potencializando a ação da insulina, que é a responsável pela captação da glicose circulante na corrente
sanguínea.
Pode ser útil em inibir o apetite e vontade de comer doces.

MODO DE USAR: Uso interno.
Adulto: 2 (duas) cápsulas ao dia, preferencialmente antes das principais refeições.
O MINISTÉRIO DA SAÚDE ADVERTE: NÃO EXISTEM EVIDÊNCIAS CIENTÍFICAS COMPROVADAS DE QUE ESTE ALIMENTO
PREVINA, TRATE OU CURE DOENÇAS.
CONSUMIR ESTE PRODUTO CONFORME A RECOMENDAÇÃO DE INGESTÃO DIÁRIA CONSTANTE DA EMBALAGEM.
GESTANTES, NUTRIZES E CRIANÇAS DE ATÉ 03 (TRÊS) ANOS, SOMENTE DEVEM CONSUMIR ESTE PRODUTO SOB
ORIENTAÇÃO DE NUTRICIONISTA OU MÉDICO.
CUIDADOS DE CONSERVAÇÃO: Conservar em temperatura ambiente (15 - 30 °C). Proteger da luz e umidade.

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

Valor energético

Quantidade
por porção

% VD (*)

18 kcal - 76 kJ

1

Gorduras Totais

2,0 g

4

Gorduras Saturadas

0,2 g

1

Gorduras Trans

0,0 g

-

Gorduras
Monoinsaturadas

0,3 g

-

Gorduras
Poliinsaturadas
Cromo

1,5 g

-

35 mcg

100

Não contém quantidades significativas de carboidratos,
proteínas, fibra alimentar e sódio.
(*) % Valores Diários de referência com base em uma dieta de
2000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores
ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (-)
VD não estabelecido.
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LIPOCARTAM® CROMO
Código do produto

05.52.0007

Peso do produto (un.)

146,02 g

Validade

24 meses

No Registro MS Anvisa
Código EAN
Classificação fiscal
Caixa de embarque/peso

6.6969.0009.001-1
7894913001642
21069030
24 unidades - 4,03 kg

LIPOCARTAM® Cromo
ÓLEO DE CÁRTAMO + CROMO | ATUA NO METABOLISMO DA GLICOSE

FINALIDADE
Lipocartam® Cromo auxilia o organismo na queima de gordura e definição da musculatura, devido à associação entre óleo
de cártamo e picolinato de cromo. O óleo de cártamo inibe a enzima responsável por armazenar gordura no corpo, o que
obriga o organismo a usar a gordura acumulada como combustível para atividades físicas, otimizando, assim, a queima de
gordura (efeito termogênico). Já o picolinato de cromo atua potencializando a ação da insulina, que é a responsável por
regular o metabolismo de açúcar no sangue.

APRESENTAÇÃO
Frasco com 60 Gel caps.

COMPOSIÇÃO
Óleo de cártamo e picolinato de cromo.
Composição da Cápsula: gelatina, água purificada, umectante glicerina e corantes dióxido de titânio, vermelho
ponceau, amarelo crepúsculo e azul brilhante.
NÃO CONTÉM GLÚTEN.
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LIVCOL®
INFORMAÇÃO AO CONSUMIDOR
LIVCOL® é um produto formulado a partir de fitoesterois, que são um grupo de esterois naturalmente encontrado nas plantas.
Os fitoesterois auxiliam na diminuição da absorção do colesterol no organismo, pois competem com o colesterol advindo da
dieta alimentar, diminuindo a absorção do mesmo e aumentando a excreção de colesterol pelas fezes. Isto reduz a quantidade
de colesterol que vai para a corrente sanguínea, resultando em níveis reduzidos de LDL (colesterol ‘ruim’).
Serve de aliado na prevenção de doenças cardiovasculares.
SEU CONSUMO DEVE ESTAR ASSOCIADO A UMA ALIMENTAÇÃO EQUILIBRADA E HÁBITOS DE VIDA SAUDÁVEIS.

MODO DE USAR: Ingerir 1 (uma) cápsula 2 (duas) vezes ao dia.
CONSUMIR ESTE PRODUTO CONFORME A RECOMENDAÇÃO DE INGESTÃO DIÁRIA CONSTANTE DA EMBALAGEM.
GESTANTES, NUTRIZES E CRIANÇAS DE ATÉ 03 (TRÊS) ANOS, SOMENTE DEVEM CONSUMIR ESTE PRODUTO SOB
ORIENTAÇÃO DE NUTRICIONISTA OU MÉDICO.
CUIDADOS DE CONSERVAÇÃO: Conservar em temperatura ambiente (15 - 30 °C). Proteger da luz e umidade.
ZERO AÇÚCAR.
PESSOAS COM NÍVEIS ELEVADOS DE COLESTEROL DEVEM PROCURAR ORIENTAÇÃO MÉDICA.
OS FITOESTEROIS NÃO FORNECEM BENEFÍCIOS ADICIONAIS QUANDO CONSUMIDOS ACIMA DE 3 g/dia.
O PRODUTO NÃO É ADEQUADO PARA CRIANÇAS ABAIXO DE CINCO ANOS, GESTANTES E LACTANTES.

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

Valor energético

Quantidade
por porção

% VD (*)

18 kcal = 75 kJ

1

Gorduras Totais das quais:
Gorduras Saturadas
Gorduras Trans

2,0 g

4

0,2 g

1

0g

-

Gorduras Monoinsaturadas

0,2 g

-

Gorduras Poli-insaturadas

1,0 g

-

Não contém quantidade significativa de carboidratos, proteínas, fibra
alimentar e sódio.
(*) % Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2000 kcal ou
8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo
de suas necessidades energéticas. (-) VD não estabelecido.
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LIVCOL®
Código do produto
Peso do produto (un.)
Validade
No Registro MS Anvisa
Código EAN
Classificação fiscal
Caixa de embarque/peso

05.52.0011
70,65 g
24 meses
6.6969.0015.001-2
7894913002014
21069030
24 unidades - 2,2 kg

LIVCOL®
FITOESTEROIS EM CÁPSULAS

FINALIDADE
LIVCOL® auxilia na diminuição da absorção do colesterol pelo organismo e serve de aliado para
prevenir doenças cardiovasculares.

APRESENTAÇÃO

Blister com 30 Gel caps.

COMPOSIÇÃO
Fitoesterois (ester de esterol vegetal), óleo de girassol e antioxidantes: palmito de ascorbila
e mistura de tocoferóis. Composição cápsula: gelatina umectante glicerina, água purificada e
corantes azul brilhante e amarelo de quinoleína.
NÃO CONTÉM GLÚTEN.
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MAGFORT®
INFORMAÇÃO AO CONSUMIDOR
MAGFORT® a formula do MAGFORT® foi especialmente desenvolvida com a combinação de vitaminas e minerais essenciais para
manter o equilíbrio da saúde muscular.
Magnésio Dimalato é formado do mineral magnésio com o ácido málico. O ácido málico é o principal percursor para a produção
de energia celular, sem a ação dele não há produção desta energia. Estudos demonstram que a suplementação com o Magnésio
Dimalato reduzem as dores musculares.
Magnésio muito conhecido pelo seu papel metabólico de atuar em mais de 300 reações enzimáticas, é muito importante para o
bom funcionamento muscular pela produção de energia celular. Seu desequilíbrio no organismo causa fadiga e dores musculares.
Manganês juntamente com as Vitaminas B1 e B6, participa da ativação de várias enzimas e auxiliam o Magnésio na produção
de mais energia.
Vitamina B1 em conjunto com o Ácido Málico (parte constituinte do Magnésio Dimalato) auxilia no metabolismo da glicose, este
envolvido na musculatura corpórea.
Vitaminas do Complexo B são fornecedores de energia e sua suplementação pode ser eficaz para a redução de cãibras noturnas.
Vitamina E é excelente antioxidade, portanto é promissora na redução de cãibras noturnas e na prática de exercícios físicos por
reduzirem radicais livres formados pelo exercício aeróbico.
Minerais Quelatos (bisglicinato de magnésio e bisglicinato de manganês) possuem melhor absorção e menos efeitos colaterais
comparado com outras fontes destes minerais.

MODO DE USAR:
ingerir 2 (duas) cápsulas ao dia antes das principais refeições e preferencialmente com água.
CONSUMIR ESTE PRODUTO CONFORME A RECOMENDAÇÃO DE INGESTÃO DIÁRIA CONSTANTE DA EMBALAGEM.
GESTANTES, NUTRIZES E CRIANÇAS DE ATÉ 03 (TRÊS) ANOS, SOMENTE DEVEM CONSUMIR ESTE PRODUTO SOB
ORIENTAÇÃO DE NUTRICIONISTA OU MÉDICO.
CUIDADOS DE CONSERVAÇÃO: Conservar em temperatura ambiente (15 - 30 °C). Proteger da luz e umidade.

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
Porção de 2,5 g (2 cápsulas)

Valor Energético
Gorduras Totais
Gorduras Saturadas
Gorduras Trans

Quantidade
por porção

% VD (*)

11kcal = 45 kJ

1

1,0 g

2

0g

0

0 mg

-

Magnésio

200 mg

77

Manganês

2,0 mg

87

Vitamina B1

1,2 mg

100

Vitamina B2

1,3 mg

100

Código do produto

Vitamina B6

1,3 mg

100

Peso do produto (un.)

Vitamina B12

2,4 mcg

100

Validade

10 mg

100

No Registro MS Anvisa

Vitamina E

MAGFORT® 60 CAPSULAS

Não contém quantidades significativas de carboidratos,
proteínas, fibra alimentar e sódio.
(*) % Valores Diários de referência com base em uma dieta de
2000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores
ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (-)
VD não estabelecido.
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Código EAN
Classificação fiscal
Caixa de embarque/peso

05.52.0014
112,92 g
24 meses
Produto dispensado da
obrigatoriedade de registro
conforme a RDC nº 27/2010.
7894913001925
21069030
24 unidades – 3,2 kg

MAGFORT®
SUPLEMENTO DE VITAMINAS E MINERAIS

FINALIDADE
Magfort® é um suplemento vitamínico e mineral que contém alto teor de Vitaminas E, B1, B2, B6, B12 e dos minerais Magnésio e
Manganês, especialmente desenvolvida para manter o equilíbrio da saúde muscular.

APRESENTAÇÃO

Blister com 60 Gel caps

COMPOSIÇÃO

Óleo de soja (veículo), magnésio dilamato, magnésio bisglicinato, água purificada, acetato de DL alfa tocoferol (vitamina
E), manganês bisglicinato, cloridrato de riboflavina (vitamina B2), cloridrato de piridoxina (vitamina B6), cloridrato de tiamina
(vitamina B1), cianocobalamina (vitamina B12); gelificante: gelatina; umectante: glicerina; glaceante: cera de abelha;
emulsificante: lecitina de soja; corantes: vermelho nº 2, vermelho FD&C nº 40 e óxido de ferro vermelho nº 30.
NÃO CONTÉM GLÚTEN.
ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE SOJA. PODE CONTER DERIVADOS DE PEIXE E PINHÃO.
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MERTHIOCORT®
INFORMAÇÃO AO CONSUMIDOR
INDICAÇÕES: Indicado como antisséptico tópico.
Solução
USO ADULTO E PEDIÁTRICO
CONTRAINDICAÇÕES: Contraindicado para pessoas com história de hipersensibilidade à clorexidina.
Evitar contato com olhos, ouvidos e boca. Para casos de contaminação dessas partes, lavar abundantemente com água.

MODO DE USAR: Uso externo.
Aplicar o produto em quantidade suficiente para umedecer toda a área a ser tratada, esfregando com gaze estéril. Deixe secar
completamente, e se necessário, repetir o procedimento. Pode ser utilizado em mucosas.
CUIDADOS DE CONSERVAÇÃO: Conservar em temperatura ambiente (15 - 30 °C). Proteger da luz e umidade.
TODO MEDICAMENTO DEVE SER MANTIDO FORA DO ALCANCE DE CRIANÇAS.
PARA CORRETA UTILIZAÇÃO DESTE MEDICAMENTO, PROCURE ORIENTAÇÃO DO FARMACÊUTICO.

Código do produto
Peso do produto (un.)
Validade
No Registro MS Anvisa
Código EAN
Classificação fiscal
Caixa de embarque/peso
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MERTHIOCORT® 30 ML

MERTHIOCORT® 45 ML SPRAY

04.40.0009

04.40.0010

46,09 g

72,38 g

24 meses

24 meses

Medicamento de Notificação Simplificada - RDC ANVISA nº 199/2006.
7894913000904

7894913000911

30049047

30049047

60 unidades - 3,2 kg

60 unidades - 4,7 kg

MERTHIOCORT®
ANTISSÉPTICO TÓPICO

FINALIDADE
Merthiocort® é um antisséptico indicado para uso geral em curativos.
MERTHIOCORT® É UM MEDICAMENTO SEU USO PODE TRAZER RISCOS. PROCURE O MÉDICO E O FARMACÊUTICO.
SE PERSISTIREM OS SINTOMAS O MÉDICO DEVERÁ SER CONSULTADO.

APRESENTAÇÃO
Frasco com 30 mL com aplicador.
Frasco com 45 mL spray.

COMPOSIÇÃO
Digluconato de clorexidina 10 mg/mL.
Veículo: solução de hidróxido de sódio, solução de ácido clorídrico e água purificada.
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NANO ALIVE®
INFORMAÇÃO AO CONSUMIDOR
NANOALIVE® contém um blend de nanopartículas que promovem o alívio e sensação de queimação ressecamento da pele
após exposição a queimaduras. Possui ação refrescante, hidratante e emoliente favorecendo a regeneração da pele.

ATIVOS NANOENCAPSULADOS:
Óleo de Romã: fonte de ácido punícico e ácido elágico que promovem ação regeneradora, hidratante, antioxidante e adstringente.
Auxilia na cicatrização da pele estimulando a síntese de colágeno e a proliferação dos fibroblastos na derme, além de melhorar a
elasticidade, dando força e brilho à pele. Atua também na prevenção do fotoenvelhecimento da pele.
Trans-Resveratrol: ativo antioxidante inibe a ação dos radicais livres e previne o envelhecimento cutâneo, auxliando a elasticidade
e a firmeza da pele. Age na proteção contra danos causados pela radiação ultravioleta na pele.
Óleo essencial Betula Doce: ativa a microcirculação sanguínea favorecendo a regenração da pele.
Óleo essencial de Vetiver: possui propriedades analgésicas, anti-inflamatórias e auxilia na regeneração da pele. Conhecido como
óleo da tranquilidade na Índia, promovendo um efeito relaxante.
Os ativos nanoencapsulados promovem uma maior absorção e ação prolongada do produto

MODO DE USAR: Uso externo. Uso tópico.
Para alívio da ardência aplique sobre as áreas afetadas.
MANTENHA FORA DO ALCANCE DE CRIANÇAS.
CUIDADOS DE CONSERVAÇÃO: Conserve em local fresco e ao abrigo da luz e calor.

Código do produto
Peso do produto (un.)

NANO ALIVE®
Gel Creme 100 g

NANO ALIVE®
Loção 60 mL

NANO ALIVE®
Loção 120 mL

07710001

07700002

07700003

120 g

6g

125 g

Validade
No Registro MS Anvisa
Código EAN

36 meses
AFE 4.00064.5 - Gel creme Proc.: 25351.736949/2018-20 - Loção Proc.: 25351.736993/2018-30
7894913002762

Classificação fiscal
Caixa de embarque/peso
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7894913002779

7894913002793

33029019
-

-

-

NANO ALIVE®
LOÇÃO PÓS QUEIMADURAS

FINALIDADE
NANOALIVE® promove o alívio e sensação de queimação e ressecamento da pele após exposição a queimaduras, promovendo a regeneração da pele.

APRESENTAÇÃO

Frasco spray de 60 mL e 120 mL.
Gel creme 100 g.

COMPOSIÇÃO
Gel Creme: Aqua, Glycerin, Glyceryl Stearate, Caprylic/Capric Triglyceride, Cetearyl Alcohol, Ammonium Acryloyduimethylturate/VP Copolymer,
Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer, Phenoxyethanol, Parfum, Caprylyl Glycol, Betula Lenta Bark Oil, Dipropylene Glycol, Oleic Acid,
Linoleic Acid, Polysorbate 80, Vetiveria Zizanoides Root Oil, PPG-15 Stearyl Ether, Myristic Acid, Aminomethyl Propanol, Punica Granatum
Seed Oil, Poloxamer 407, Dissodium EDTA, Stearic Acid, Menthol, Menthyl Lactate, Steareth-2, Steareth-21, BHT, Xanthan Gum, Sodium
Metabisulfite, Resveratrol, Tocopheryl Acetate, Geraniol, Limonene, Linalool.
Loção: Aqua, Caprylic/Capric Triglyceride, Glycerin, Cetyl Palmitate, Ceteareth-20, Phenoxyethanol, Parfum, Caprylyl Glycol, Dipropylene Glycol,
Oleic Acid, Betula Lenta Bark Oil, Linoleic Acid, Polysorbate 80, Vetiveria Zizanoides Root Oil, PPG-15 Stearyl Ether, Stearic Acid, Menthol,
Menthyl Lactate, Myristic Acid, Punica Granatum Seed Oil, Poloxamer 407, Steareth-2, Steareth-21, Disodium EDTA, BHT, Sodium Metabisulfite,
Resveratrol, Tocopheryl Acetate, Geraniol, Limonene, Linalool.

ATIVOS NANOENCAPSULADOS
Óleo de Romã, Trans-Resveratrol, Óleos essenciais de Betula Doce e Vetiver.
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NATURELEV®
INFORMAÇÃO AO CONSUMIDOR
Naturelev® é uma geleia de ameixa e tamarindo, frutas conhecidas como reguladoras do intestino em casos de constipação e
irregularidade intestinal.
Naturelev® contém em sua formulação:
Ameixa (Prunus domestica L.): fruta rica em fibras, que age absorvendo água, expandindo o volume e proporcionando umidade às
fezes, o que irá estimular o movimento intestinal, reduzindo o tempo de permanência do conteúdo fecal no intestino e, assim,
aliviando a constipação.
Tamarindo (Tamarindus indica L.): fruta com ação laxativa, auxilia o combate a má digestão e as flatulências.

MODO DE USAR: Uso interno.
Ingerir 2 (duas) colheres de chá (10 g).
Manter o frasco bem fechado após o uso.
Frasco selado com lacre embaixo da tampa. Lacre de proteção.
Se o lacre estiver violado, recuse o frasco.
CONSUMIR ESTE PRODUTO CONFORME A RECOMENDAÇÃO DE INGESTÃO DIÁRIA CONSTANTE DA EMBALAGEM.
CUIDADOS DE CONSERVAÇÃO: Conservar em temperatura ambiente (15 - 30 °C). Proteger da luz e umidade.

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
Porção de 10 g (2 colheres de chá)
Quantidade
por porção

% VD (*)

Valor energético

20 kcal – 84 kJ

1

Código

Carboidratos
Polióis

7,6 g dos quais
6,4 g

3
-

Peso do produto (un.)

Não contém quantidade significativa de valor energético,
carboidratos, proteínas, gorduras totais, gorduras saturadas,
gorduras trans, fibra alimentar e sódio.
(*) % Valores Diários de referências com base em uma dieta de
2.000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores
ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
(-) VD não estabelecido.
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Validade
No Registro MS Anvisa
Código EAN
Classificação fiscal
Caixa de embarque/peso

NATURELEV®
150 G

NATURELEV®
250 G

05.55.0001

05.55.0002

215,12 g

-

24 meses

24 meses

Produto Dispensado da obrigatoriedade de
Registro conforme a RDC nº 27/2010
7894913001796

7894913001826

21069090

21069090

36 unidades - 9,0 kg

24 unidades - 8,0 kg

NATURELEV®
GELEIA DE POLPA DE AMEIXA + POLPA DE TAMARINDO

FINALIDADE
Naturelev® é uma geleia de polpa de ameixa e polpa de tamarindo, que tem como finalidade aliviar a constipação e regular o
intestino bem como combater a má digestão e as flatulências.

APRESENTAÇÃO

Potes de 150 g e 250 g.
Sabor Ameixa.

COMPOSIÇÃO
INGREDIENTES: Sorbitol, polpa de ameixa (Prunus domestica L.), emulsificantes (pectina e goma xantana), aroma artificial de
ameixa, acidulante ácido cítrico, polpa de tamarindo (Tamarindus indica L.), conservantes (metilparabeno e sorbato de potássio),
coentro em pó (Coriandrum sativum), fosfato tricálcico e edulcorante artificial sucralose. NÃO CONTÉM GLÚTEN.
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NEROLOM®
INFORMAÇÃO AO CONSUMIDOR
Solução oral. Frasco contendo 500 mL. Uso adulto e pediátrico.
Ação do medicamento: suprime deficiências vitamínicas, corrigindo manifestações carenciais que ocorrem nos estados de desnutrição e nas convalescenças.
INDICAÇÕES: Nas “deficiências nutritivas” das vitaminas B1 (tiamina), B6 (piridoxina), B12 (cianocobalamina), PP (nicotinamida) e do mineral manganês.
CONTRAINDICAÇÕES: Nerolom® é contraindicado para pacientes que apresentem reações de hipersensibilidade a qualquer um dos componentes da fórmula. Disfunção do
fígado, úlcera péptica ativa, pressão alta grave, hemorragia e doença de Leber (somente para cianocobalamina). A atrofia de nervo óptico é acelerada com o aumento
repentino da sua concentração. Informe seu médico sobre qualquer medicamento que esteja usando, antes do início, ou durante o tratamento.
INFORMAÇÃO TÉCNICA AOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE
Características químicas e farmacológicas: As vitaminas são essenciais às células, auxiliam os mecanismos de crescimento e restauração. Os minerais auxiliam no crescimento,
restauração e na formação de novos tecidos.
Vitamina B1 (tiamina): participa do metabolismo dos carboidratos como coenzima, contra as enzimas envolvidas nas reações químicas que transformam a glicose (açúcar) em
energia. Participa da produção de energia necessária ao funcionamento dos nervos, músculos e coração.
Vitamina B6 (piridoxina): atua como uma coenzima no metabolismo das proteínas, carboidratos e lipídeos. Produz energia a partir dos nutrientes, ajuda a formar hemácias e
anticorpos. É útil para os sistemas nervoso e digestório.
Vitamina B12 (cianocobalamina): essencial para o crescimento e a reprodução celular, hematopoiese e síntese das nucleoproteínas e da mielina do tecido nervoso. Participa na
reprodução de material genético dentro das células, essencial na formação de novas células, como hemácias e leucócitos, células dos folículos capilares e intestinos.
Vitamina PP (nicotinamida): também conhecida como niacina ou vitamina B3, é importante para a manutenção do equilíbrio da pele e sistema nervoso. Possui também
importância relevante ao bom funcionamento do sistema digestório.
Manganês: é essencial para o estabelecimento de uma estrutura normal dos ossos, reprodução e o funcionamento normal do SNC (H.H. Harper 5a ed.). Os íons manganês
ativam as enzimas glicosil transferases envolvidas na síntese dos mucopolissacarídeos da cartilagem.
FARMACOCINÉTICA: Os componentes do produto, tais como as vitaminas do complexo B que são hidrossolúveis, bem como os glicerofosfatos de sódio, cálcio e manganês são
bem absorvidos pelo trato gastrointestinal, passam ao sistema porta hepático antes de entrar na circulação geral. A vitamina B6 (piridoxina) tem meia-vida, entre 15 a 20 dias.
A vitamina B12 (cianocobalamina) apresenta alta e específica ligação protéica (forma complexo com proteínas transcobalaminas), é acumulada no fígado (90%) e nos rins. A
concentração sanguínea máxima é atingida entre 8 a 12 horas (via oral). A meia-vida é de 6 dias (400 dias no fígado). A excreção é feita normalmente através da urina, formada
através do plasma por processos de filtração glomerular.
NÃO USE MEDICAMENTO SEM O CONHECIMENTO DO SEU MÉDICO, PODE SER PERIGOSO PARA SUA SAÚDE.
ADVERTÊNCIAS: ATENÇÃO DIABÉTICOS: CONTÉM AÇÚCAR. EVITAR A ADMINISTRAÇÃO DESNECESSÁRIA E PRINCIPALMENTE DOSES EXCESSIVAS.
USO EM IDOSOS: Não é necessário o ajuste da dose em pacientes idosos. No entanto, deverão ser observadas as precauções e contraindicações pertinentes ao produto.
GRAVIDEZ E LACTAÇÃO: Este medicamento não deve ser utilizado por mulheres grávidas sem orientação médica. Informe imediatamente seu médico em caso de suspeita
de gravidez.
POSOLOGIA E MODO DE USAR: Via oral. Crianças de 1 a 3 anos: (2,5mL), 3 vezes ao dia. Crianças de 4 a 10anos: (7,5mL), 3 vezes ao dia. Crianças acima de 10 anos e adultos:
(15mL), 3 vezes ao dia.
SIGA CORRETAMENTE O MODO DE USAR, NÃO DESAPARECENDO OS SINTOMAS, PROCURE ORIENTAÇÃO MÉDICA.
“Não use o medicamento com prazo de validade vencido”. “Caso ocorra reação alérgica, interrompa o tratamento e procure imediatamente seu médico”.
REAÇÕES ADVERSAS: Raramente pode ocorrer sensação de calor, falta de ar, enrubescimento da pele, especialmente rosto e pescoço, dor de cabeça. “Informe seu médico
o aparecimento de reações desagradáveis”.
SUPERDOSAGEM: Doses muito elevadas podem levar a diarreia, enjoos ou desmaios, secura da pele, náuseas ou vômitos e dor de estômago. No caso da superdosagem
acidental, provocar vômito, procurar imediatamente um médico e levar a embalagem do produto.
ALTERAÇÕES EM EXAMES LABORATORIAIS: Doses elevadas podem interferir na medida da concentração de catecolaminas na urina por métodos fluorimétricos (resultados
falsamente elevados).
CUIDADOS DE CONSERVAÇÃO: Conservar em temperatura ambiente (15 a 30oC). Evitar calor excessivo (temperatura superior a 40oC). Manter o frasco bem fechado após o uso.
TODO MEDICAMENTO DEVE SER MANTIDO FORA DO ALCANCE DE CRIANÇAS.
COMPOSIÇÃO: Cada 10 mL de Nerolom® contém: 40,0 mg de glicerofosfato de sódio, 6,6 mg de glicerofosfato de cálcio, 4,0 mg de glicerofosfato de manganês, 4,6 mg de vitamina
B1 (tiamina), 2,0 mg de vitamina B6 (piridoxina), 13,3 mg de vitamina PP (nicotinamida), 0,01 mg de vitamina B12 (cianocobalamina).

Este produto contém o corante amarelo de TARTRAZINA que pode causar reações de natureza alérgica, entre as quais asma brônquica,
especialmente em pessoas alérgicas ao ácido acetilsalicílico.

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
Quantidade por porção
1 - 3 anos
COMPONENTES
Manganês
Cloridrato de
tiamina (vit. B1)
Cloridrato de
piridoxina (vit. B6)
Cianocobalamina
(vit. B12)

Nicotinamida
(vit. PP)

Dose diária
fornecida
por 7,5 mL

4 - 6 anos

Dose diária
% IDR
RDC
fornecida por
269/05)
22,5 mL

7 - 10 anos

% IDR
RDC
269/05)

Dose diária
fornecida
por 22,5 mL

Adultos

% IDR Dose diária % IDR
RDC
fornecida
RDC
269/05) por 45 mL 269/05)

0,73 mg

60,83

2,2 mg

146,66

2,2 mg 146,66

2,71 mg

542

8,14 mg

1.356,67

8,14 mg 1.356,67

1,23 mg

246

3,70 mg

740

3,70 mg

740

7,40 mg

569,23

7,5 mcg

833,33

22,5 mcg

1.875

22,5 mcg

1.875

45 mcg

1.875

9,97 mg

166,16

29,92 mg

IDR: Ingestão Diária Recomendada.
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374

29,92 mg

374

4,4 mg

191,30

16,28 mg 1.356,33

59,85 mg

374,06

NEROLOM®
Código do produto

04.40.0004

Peso do produto (un.)

635,38 g

Validade

24 meses

No Registro MS Anvisa
Código EAN
Classificação fiscal
Caixa de embarque/
peso

1.0657.0011.002-1
7894913000478
30039019
24 unidades - 15,8 kg

NEROLOM®
POLIVITAMÍNICO | GLICEROFOSFATO + ASSOCIAÇÕES

FINALIDADE
Nerolom® é indicado no combate às deficiências nutritivas das vitaminas B1 (tiamina), B6 (piridoxina),
B12 (cianocobalamina), PP (nicotinamida) e do mineral Manganês. Suprime deficiências vitamínicas, corrigindo manifestações carenciais
que ocorrem nos estados de desnutrição e nas convalescenças.
NEROLOM® É UM MEDICAMENTO. SEU USO PODE TRAZER RISCOS. PROCURE UM MÉDICO E O FARMACÊUTICO. LEIA A BULA.
SE PERSISTIREM OS SINTOMAS O MÉDICO DEVERÁ SER CONSULTADO.

APRESENTAÇÃO
Frasco com 500 mL.

COMPOSIÇÃO

Glicerofosfato de sódio, glicerofosfato de cálcio, glicerofosfato de manganês, vitamina B1 (tiamina), vitamina B6 (piridoxina),
vitamina PP (nicotinamida) e vitamina B12 (cianocobalamina).
Veículo: açúcar, sacarina sódica, vanilina, corante verde folhas (composto por azul brilhante e amarelo de tartrazina), aroma
natural de laranja, metilparabeno e água purificada.
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NORIFERUM®
INFORMAÇÃO AO CONSUMIDOR
Noriferum® é indicado para suprir as carências de ferro em casos de anemia e outras situações em que é necessário suplementar
este mineral. É formulado com Ferro Polimaltosado, o qual possui boa absorção intestinal, excelente biodisponibilidade e causa
menos efeitos adversos.
Noriferum® contém em sua formulação:
Ferro polimaltosado: mineral importante para a formação da hemoglobina, transporte de oxigênio, manutenção do sistema
imunológico, regulação de neurotransmissores e para o bom funcionamento das células para síntese de DNA e metabolismo
energético. Além disso, o Ferro Polimaltosado possui absorção controlada, atuando, assim, de acordo com o grau de anemia.
Ou seja, quanto menores os níveis de hemoglobina e ferritina, maior será a absorção do ferro.

MODO DE USAR: Uso interno / Uso pediátrico até 10 anos.
Consumir 2 gotas ou conforme orientação de médico e/ou nutricionista.
Não administre diretamente na boca das crianças, utilize uma colher para pingar as gotinhas.
AGITE ANTES DE USAR.
CONSUMIR ESTE PRODUTO CONFORME A RECOMENDAÇÃO DE INGESTÃO DIÁRIA CONSTANTE DA EMBALAGEM.
GESTANTES, NUTRIZES E CRIANÇAS ATÉ 3 (TRÊS) ANOS, SOMENTE DEVEM CONSUMIR ESTE PRODUTO SOB
ORIENTAÇÃO DE NUTRICIONISTA OU MÉDICO.
CUIDADOS DE CONSERVAÇÃO: Conservar em temperatura ambiente (15 - 30 °C). Proteger da luz e umidade.
MANTER O FRASCO BEM FECHADO APÓS O USO.

NORIFERUM®
Código do produto

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
Porção de 0,1 mL (2 gotas)
Quantidade % VD (*)
por porção 7-11 meses
Ferro

5,0 mg

56 %

Peso do produto (un.)

% VD (*)
1-3 anos

% VD (*)
4-6 anos

% VD (*)
7-10 anos

83 %

83%

56%

Não contém quantidades significativas de valor energético, carboidratos, proteínas,
gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans, fibra alimentar e sódio.
(*) % Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8400
kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas
necessidades energéticas.
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Validade
No Registro MS Anvisa
Código EAN
Classificação fiscal
Caixa de embarque/peso

05.51.0002
51,12 g
24 meses
Produto Dispensado da
obrigatoriedade de Registro
conforme a RDC nº 27/2010
7894913001772
21069030
60 unidades - 3,5 kg

NORIFERUM®
FERRO POLIMALTOSADO

FINALIDADE
Noriferum® é um suplemento à base de Ferro polimaltosado, indicado para suprir as carências de ferro em casos de anemia ou outras situações
em que se faça necessária a suplementação deste mineral.

APRESENTAÇÃO
Frasco com 30 mL.
Sabor Doce de Leite.

COMPOSIÇÃO
Ferro polimaltosado.
Ingredientes: sorbitol, água, aroma idêntico ao natural de doce de leite, sorbato de potássio, para-hidroxibenzoato de metila e sucralose.
NÃO CONTÉM GLÚTEN.
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NUTRITÔNICO®
INFORMAÇÃO AO CONSUMIDOR
Ferro (Fe): atua na formação da hemoglobina, substância dos glóbulos vermelhos responsável por transportar oxigênio para todo
o corpo. Entre as inúmeras funções importantes do ferro estão: o transporte de oxigênio e gás carbônico pela hemoglobina e
mioglobina; a ativação de enzimas; a estimulação da imunidade; a melhora do desempenho físico, entre outras. A deficiência de
ferro acarreta diminuição da imunidade; diminuição da capacidade de trabalho e da resistência ao esforço, devido ao papel do
ferro no transporte de oxigênio; interfere na aprendizagem e também no desenvolvimento mental e motor. A criança deficiente
em ferro apresenta diminuição da atenção, da memória, da capacidade de verbalização e menor rendimento escolar.

MODO DE USAR: Uso interno.
Crianças de 4 – 6 anos: tomar 15 mL (1 colher de sopa) ao dia;
Crianças de 7 – 10 anos: tomar 30 mL (2 colheres de sopa) ao dia;
Antes das principais refeições (almoço e jantar), ou conforme recomendação médica/nutricionista.
CONSUMIR ESTE PRODUTO CONFORME A RECOMENDAÇÃO DE INGESTÃO DIÁRIA CONSTANTE DA EMBALAGEM.
GESTANTES, NUTRIZES E CRIANÇAS DE ATÉ 03 (TRÊS) ANOS, SOMENTE DEVEM CONSUMIR ESTE PRODUTO SOB
ORIENTAÇÃO DE NUTRICIONISTA OU MÉDICO.
CUIDADOS DE CONSERVAÇÃO: Conservar em temperatura ambiente (15 - 30 °C). Proteger da luz e umidade.

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
Porção de 15 mL (1 colher de sopa)

Valor energético
Carboidratos
Açúcares
Poliois
Ferro

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
Porção de 30 mL (2 colheres de sopa)

Quantidade
por porção

4 – 6 anos
% VD (*)

9 kcal = 38 kJ

-

Valor energético

2,3 g, dos quais:

-

Carboidratos

0g

-

2,3 g

-

4,5 mg

75

Não contém quantidades significativas de valor energético,
carboidratos, proteínas, gorduras saturadas, gorduras trans, fibra
alimentar e sódio.
(*) % Valores Diários com base na Ingestão Diária Recomendada para
crianças de 4 – 7 anos conforme a RDC 269/2005. (-) Valor diário não
estabelecido.

NUTRITÔNICO®
Código

Quantidade
por porção

7 – 10 anos
% VD (**)

Adultos
% VD (***)

18 kcal = 76 kJ

-

1

4,5 g, dos quais:

-

2

0g

-

-

Açúcares
Poliois
Ferro

4,5 g

-

-

9,0 mg

100

64

Não contém quantidades significativas de valor energético, carboidratos, proteínas,
gorduras saturadas, gorduras trans, fibra alimentar e sódio.
(**) % Valores Diários com base na Ingestão Diária Recomendada para crianças de 7 – 10
anos conforme a RDC 269/2005. (***) % Valores Diários de referência com base em uma
dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores podem ser maiores ou menores dependendo
de suas necessidades energéticas. (-) Valor diário não estabelecido.

NUTRITÔNICO®

NUTRITÔNICO®

400 ML

SABOR MORANGO 400 ML

SABOR UVA 400 ML
05.51.0014

05.51.0001

05.51.0013

Peso do produto (un.)

444,98 g

444,98 g

444,98 g

Validade

24 meses

24 meses

24 meses

No Registro MS Anvisa
Código EAN

Produto Dispensado da obrigatoriedade de Registro conforme a RDC nº 27/2010
7894913001697

7894913002717

21069030

21069030

21069030

24 unidades - 11,25 kg

24 unidades - 11,25 kg

24 unidades - 11,25 kg

Classificação fiscal
Caixa de embarque/peso
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7894913002724

NUTRITÔNICO®
SUPLEMENTO MINERAL À BASE DE SULFATO FERROSO

FINALIDADE
Nutritônico® é um suplemento mineral que auxilia na prevenção das anemias carenciais, nos estados de
deficiência de ferro em geral e também em dietas inadequadas.

APRESENTAÇÃO
Frasco com 400 mL.

COMPOSIÇÃO

Sulfato ferroso heptahidratado; veículo água purificada, edulcorantes (sorbitol, sucralose e acessulfame de
potássio), acidulante ácido cítrico, aroma*, conservante metilparabeno, corantes **, sequestrante EDTA.
Uva: *idêntico ao natural de uva, ** vermelho bordeaux e azul brilhante.
Morango: *idêntico ao natural de morango, ** caramelo III e vermelho ponceau.
Original: * aroma idêntico ao natural de canela e vanilina, ** caramelo III.
NÃO CONTÉM GLÚTEN.
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OMEGATIVE® Ômega 3
INFORMAÇÃO AO CONSUMIDOR
O óleo de peixe contém dois tipos de ácidos graxos Ômega 3: EPA, que exerce ação cardioprotetora, e DHA, que está presente
na retina, no cérebro e em diversos tecidos corporais, tendo ação neuroestimulante.
Benefícios: auxilia no controle da pressão arterial e dos níveis de triglicerídeos; auxilia no aumento da concentração, da memória
e da performance do cérebro; imunoestimulante e anti-inflamatório.

MODO DE USAR: Uso interno.
Ingerir 3 (três) cápsulas ao dia.
PESSOAS QUE APRESENTEM DOENÇAS OU ALTERAÇÕES FISIOLÓGICAS, MULHERES GRÁVIDAS OU AMAMENTANDO
(NUTRIZES) DEVERÃO CONSULTAR O MÉDICO ANTES DE USAR O PRODUTO.
O MINISTÉRIO DA SAÚDE ADVERTE: NÃO EXISTEM EVIDÊNCIAS CIENTÍFICAS COMPROVADAS DE QUE ESTE ALIMENTO
PREVINA, TRATE OU CURE DOENÇAS.
CONSUMIR ESTE PRODUTO CONFORME A RECOMENDAÇÃO DE INGESTÃO DIÁRIA CONSTANTE DA EMBALAGEM.
CUIDADOS DE CONSERVAÇÃO: Conservar em temperatura ambiente (15 - 30 °C). Proteger da luz e umidade.
O CONSUMO DE ÁCIDOS GRAXOS ÔMEGA 3 AUXILIA NA MANUTENÇÃO DE NÍVEIS SAUDÁVEIS E TRIGLICERÍDEOS, DESDE
QUE ASSOCIADOS A UMA ALIMENTAÇÃO EQUILIBRADA E HÁBITOS DE VIDA SAUDÁVEIS.

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
Porção de 4,2 g (3 cápsulas)
Quantidade
por porção
Valor energético

% VD (*)

32 kcal = 134 kJ

2%

Proteínas

0,6 g

1%

Gorduras Totais

2,3 g

5%

Gorduras Saturadas

0,8 g

4%

0g

-

Gorduras Monoinsaturadas

0,6 g

-

Gorduras Poli-insaturadas

0,9 g

-

EPA (Ácido Eicosapentaenoico)

540 mg

-

DHA (Ácido Docosahexaenoico)

360 mg

-

0,2 mg

0

Gorduras Trans

Colesterol

Não contém quantidades significativas de carboidratos, fibra alimentar e sódio.
(*) % Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou
8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo
de suas necessidades energéticas. (-) Valor Diário não estabelecido.

Código do produto
Peso do produto (un.)

OMEGATIVE® 3
60 GEL CAPS

OMEGATIVE® 3
120 GEL CAPS

OMEGATIVE® 3
240 GEL CAPS

05.52.0018

05.52.0019

-

121,73 g

215,95 g

-

Validade
No Registro MS Anvisa
Código EAN
Classificação fiscal
Caixa de embarque/peso
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36 meses
Produto dispensado da obrigatoriedade de registro conforme a RDC nº 27/2010.
7894913001604

7894913001598

7894913002472

21069030

21069030

21069030

36 unidades - 5,1 kg

24 unidades - 5,2 kg

-

OMEGATIVE® Ômega 3
ÓLEO DE PEIXE ÔMEGA 3

FINALIDADE
Omegative® Ômega 3, principal constituinte do óleo de peixe, é essencial para as membranas celulares e para a produção
de eicosanóides, mensageiros químicos que auxiliam na regulação da coagulação do sangue, da pressão sanguínea e da
imunidade. Auxilia no controle da pressão arterial e dos níveis de triglicerídeos; auxilia no aumento da concentração, da
memória e da performance do cérebro; imunoestimulante e anti-inflamatório.

APRESENTAÇÃO

Frascos com 60, 120 e 240 Gel caps

COMPOSIÇÃO

óleo de peixe; gelificante gelatina; umectante glicerol; veículo água purificada.
NÃO CONTÉM GLÚTEN.
ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE PEIXE E PODE CONTER DERIVADOS DE AMENDOIM E SOJA.
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OMEGATIVE® A-Z
INFORMAÇÃO AO CONSUMIDOR

Omegative® A-Z contém em sua composição:
Vitamina A (betacaroteno): contribui para o desenvolvimento e manutenção
do tecido epitelial, dos órgãos de reprodução, ação protetora na pele e
mucosas, papel essencial na função da retina e no desenvolvimento
normal dos dentes. Ajuda no funcionamento adequado do sistema
imunológico e confere elementos de defesa contra as infecções.
Vitamina D3 (colecalciferol): regula os níveis de cálcio e fósforo no sangue,
indispensáveis para a formação de ossos e dentes sadios.
Vitamina C (ácido ascórbico): antioxidante, auxilia na defesa contra infecções, ajuda
na produção e manutenção do colágeno, contribui para o desenvolvimento dos
ossos, favorece a cicatrização e a absorção do ferro.
Vitamina B1 (tiamina): auxilia no metabolismo, especialmente dos carboidratos.
Indispensável para o funcionamento do sistema nervoso.
Vitamina B2 (riboflavina): é necessária para a produção de energia.
Indispensável para a pele e os nervos.
Vitamina B3 (niacina): estimula a circulação, importante nas funções cerebrais
e revitalização da pele, também na manutenção do sistema nervoso e do
aparelho digestório.
Vitamina B6 (piridoxina): além de essencial para o funcionamento do sistema
nervoso, contribui para o metabolismo de aminoácidos, formação das
células sanguíneas e produção de anticorpos.
Vitamina B12 (cianocobalamina): ajuda no crescimento normal das hemácias.
Sua falta provoca anemia.
Vitamina E (tocoferol): é um antioxidante que protege as células do organismo
contra danos de compostos químicos reativos conhecidos como radicais livres.
Protege as membranas celulares. Importante para o normal funcionamento
de nervos e músculos.
Ácido Fólico: é essencial para o crescimento correto e para o
funcionamento adequado do sistema nervoso e da medula óssea. É
fundamental para a formação do sistema nervoso do feto. A deficiência
de ácido fólico está relacionada a um tipo de anemia, chamada anemia
megaloblástica, e a malformações no bebê.
Biotina: auxilia no crescimento, formação da pele, do aparelho
reprodutor e do sistema nervoso.
Ácido Pantotênico: auxilia no metabolismo em geral, apresentando papel
essencial na regulação dos processos de suprimento de energia.
Vitamina K (fitomenadiona): é importante para a coagulação do sangue
e função protetora na saúde dos ossos. Existem evidências de que a
vitamina K atue tanto no desenvolvimento precoce do esqueleto quanto
na manutenção do osso maduro sadio.
Cálcio (Ca): é essencial para o crescimento, construção e manutenção
dos ossos e dentes, coagulação do sangue, transporte nas membranas
celulares, transmissão nervosa e regulação dos batimentos cardíacos.
Cobre (Cu): essencial para diversas funções orgânicas, como mobilização do
ferro para a síntese da hemoglobina e formação dos tecidos conjuntivos.
Ferro (Fe): atua na formação da hemoglobina, substância dos glóbulos
vermelhos responsável por transportar oxigênio para todo o corpo.
Zinco (Zn): é conhecido por sua função antioxidante e desempenha
importante papel na manutenção do sistema imunológico e na
reparação celular.
Iodo (I): age na formação dos hormônios da tireóide. Auxilia no
desenvolvimento físico e mental.
Selênio (Se): é antioxidante, associado ao metabolismo de gorduras e de
vitamina E. É indispensável em todas as situações de estresse orgânico
que ocorrem nas mais diversas patologias.
Cromo (Cr): é um co-fator da insulina, por isso está associado ao
metabolismo da glicose e na regulação de suas taxas.
Manganês (Mn): ativa numerosas enzimas implicadas na síntese do tecido
conjuntivo, na regulação da glicose, na proteção das células contra os
radicais livres e nas atividades neuro-hormonais.

IINFORMAÇÃO NUTRICIONAL
Porção de 1,0 g (1 cápsula)
Quantidade por porção
Valor energético
6 kcal - 27 kJ
Gorduras Totais
0,6 g
Gorduras Saturadas
0,1 g
0g
Gorduras Trans
Gorduras
0,1 g
Monoinsaturadas
0,4 g
Gorduras Poliinsaturadas
Vitamina A
600 mcg
Vitamina B1
0,30 mg
Vitamina B2
0,32 mg
Vitamina B3
4 mg
Vitamina B6
0,32 mg
Vitamina B12
2,4 mcg
Vitamina C
11,25 mg
Vitamina D3
5 mcg
Vitamina E (Tocoferol)
5 mg
Vitamina K
65 mcg
Ácido Docosahexaenóico - (DHA)
32 mg
Ácido Eicosapentaenóico - (EPA)
48 mg
Ácido Fólico
60 mcg
Ácido Pantotênico
1,3 mg
Biotina
7,5 mcg
Cálcio
80 mg
Cobre
370 mcg
Cromo
18 mcg
Ferro
7 mg
Iodo
32 mcg
Manganês
1,5 mg
Selênio
16 mcg
Zinco
4,9 mg

% VD (*)
1
1
0
100
25
25
25
25
100
25
100
50
100
25
26
25
8
41
51
50
25
65
47
70

Não contém quantidades significativas de carboidratos,
proteína, fibra alimentar e sódio.
(*) % Valores Diários com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8400
kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo
de suas necessidades energéticas. (-) VD não estabelecido.

OMEGATIVE® A-Z

OMEGATIVE® A-Z

05.52.0006

05.52.0010

95,66 g

148,44 g

30 CÁPSULAS

Código do produto
Peso do produto (un.)
Validade
No Registro
MS Anvisa
Código EAN
Classificação fiscal
Caixa de
embarque/peso

60 CÁPSULAS

18 meses
6.6969.0023.001-6
7894913001628

7894913002144

21069030
24 unidades
2,2 kg

24 unidades
3,6 kg

MODO DE USAR: Uso interno. Ingerir 1 (uma) cápsula ao dia.
Pessoas que apresentem doenças ou alterações fisiológicas, mulheres grávidas ou amamentando (nutrizes) deverão consultar o médico antes de usar o produto.
O Ministério da Saúde adverte: não existem evidências científicas comprovadas de que este alimento previna, trate ou cure doenças.
CONSUMIR ESTE PRODUTO CONFORME A RECOMENDAÇÃO DE INGESTÃO DIÁRIA CONSTANTE DA EMBALAGEM.
GESTANTES, NUTRIZES E CRIANÇAS DE ATÉ 03 (TRÊS) ANOS, SOMENTE DEVEM CONSUMIR ESTE PRODUTO SOB ORIENTAÇÃO DE
NUTRICIONISTA OU MÉDICO.
CUIDADOS DE CONSERVAÇÃO: Conservar em temperatura ambiente (15 - 30 °C). Proteger da luz e umidade.
ZERO AÇÚCAR.

O CONSUMO DE ÁCIDOS GRAXOS ÔMEGA 3 AUXILIA NA MANUTENÇÃO DE NÍVEIS SAUDÁVEIS E TRIGLICERÍDEOS, DESDE
QUE ASSOCIADOS A UMA ALIMENTAÇÃO EQUILIBRADA E HÁBITOS DE VIDA SAUDÁVEIS.
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OMEGATIVE® A-Z
POLIVITAMÍNICO, POLIMINERAIS E ÔMEGA 3

FINALIDADE
Omegative® A-Z é um suplemento vitamínico e mineral desenvolvido para suprir as deficiências de nutrientes que a dieta
inadequada, situações de estresse, exercícios físicos intensos e outras condições biológicas podem causar. Aliado aos
benefícios do ômega 3, auxilia na concentração, na performance do cérebro e no funcionamento adequado do sistema
imunológico. Ômega 3 auxilia na manutenção de níveis saudáveis de triglicerídeos.

APRESENTAÇÃO
Blister com 30 e 60 Gel caps.

COMPOSIÇÃO

Vitamina A (betacaroteno), vitamina D (colecalciferol), vitamina C (ácido ascórbico), vitamina E (tocoferol), vitamina B1 (tiamina),
vitamina B2 (riboflavina), vitamina B3 (niacina), vitamina B6 (piridoxina), vitamina B12 (cianocobalamina), vitamina B9 (ácido fólico), vitamina
H (biotina), vitamina B5 (ácido pantotênico), vitamina K (fitomenadiona).
Veículo: maltodextrina, óleo de soja, lecetina de soja, cera de abelha e dióxido de silício.
Componentes da cápsula: gelatina, glicerina, dióxido de titânio, vermelho ponceau, azul brilhante e vermelho bordeaux.
NÃO CONTÉM GLÚTEN.
ALÉRGICOS: CONTÉM ÓLEO DE PEIXE E ÓLEO DE SOJA.
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OMEGATIVE® Ômega 3 - Comprimidos Mastigáveis
INFORMAÇÃO AO CONSUMIDOR
Os ácidos graxos ômega 3 (EPA e DHA) são considerados essenciais pois são fundamentais para a saúde e não são produzidos
pelo organismo, desta forma se faz necessário a sua suplementação.
Estudos comprovam que estes ácidos graxos auxiliam a manutenção dos níveis saudáveis de triglicerídeos, desta forma auxilia
no controle do colesterol e da obesidade infantil. O ômega 3 auxilia o desenvolvimento cerebral, favorecendo a memória e a
concentração.

MODO DE USAR: Uso interno.
Ingerir ou mastigar 2 cápsulas ao dia ou conforme orientação do médico e/ou nutricionista.
PESSOAS QUE APRESENTEM DOENÇAS OU ALTERAÇÕES FISIOLÓGICAS, MULHERES GRÁVIDAS OU AMAMENTANDO
(NUTRIZES) DEVERÃO CONSULTAR O MÉDICO ANTES DE USAR O PRODUTO.
O MINISTÉRIO DA SAÚDE ADVERTE: NÃO EXISTEM EVIDÊNCIAS CIENTÍFICAS COMPROVADAS DE QUE ESTE ALIMENTO
PREVINA, TRATE OU CURE DOENÇAS.
CONSUMIR ESTE PRODUTO CONFORME A RECOMENDAÇÃO DE INGESTÃO DIÁRIA CONSTANTE DA EMBALAGEM.
CUIDADOS DE CONSERVAÇÃO: Mantenha o frasco firmemente fechado. Armazenar em sua embalagem original, em local fresco
e seco (15°C a 30°C), ao abrigo da luz e umidade. Esta embalagem foi selada para sua proteção. Não utilize o produto em caso
de violação.
O CONSUMO DE ÁCIDOS GRAXOS ÔMEGA 3 AUXILIA NA MANUTENÇÃO DE NÍVEIS SAUDÁVEIS E TRIGLICERÍDEOS, DESDE
QUE ASSOCIADOS A UMA ALIMENTAÇÃO EQUILIBRADA E HÁBITOS DE VIDA SAUDÁVEIS.

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
Porção de 3,0 g (2 cápsulas mastigáveis)
Quantidade
por porção

% VD (*)

Valor energético

15 kcal = 63 kJ

1

Carboidratos

0 g, dos quais:

0

Açúcares

0g

-

Proteínas

0g

0

1,5 g, das quais:

3

0,5 g

2

0g

-

Gorduras totais
Gorduras saturadas
Gorduras trans
Gorduras monoinsaturadas

0,3 g

-

0,6 g, das quais:

-

Ômega 3 - Ácido Eicosapentaenoico (EPA)

180 mg

-

Código do produto

Ômega 3 - Ácido Docosahexaenoico (DHA)

120 mg

-

Peso do produto (un.)

146,02 g

Colesterol

7,7 mg

-

Validade

24 meses

Vitamina A

30 mcg

5

No Registro MS Anvisa

Gorduras poli-insaturadas

Não contém quantidades significativas de fibra alimentar e sódio.
(*)% Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou
8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo
de
suas
necessidades
energéticas.
(-)
Valores
diários
não
estabelecidos.

78 | CATÁLOGO DE PRODUTOS 2018/19

OMEGATIVE®

Código EAN
Classificação fiscal
Caixa de embarque/peso

05.52.0017

658970001
7894913002687
21069030
24 unidades / 4,100 kg

OMEGATIVE® Ômega 3 - Comprimidos Mastigáveis
SUPLEMENTO DE ÔMEGA 3 MASTIGÁVEL

FINALIDADE
OMEGATIVE® é um suplemento alimentar de ômega 3 em cápsulas mastigáveis desenvolvido especialmente para as crianças.
É constituído por 180 mg* de Ácido Eicosapentaenóico (EPA) e 120 mg* de Ácido Docosa-hexaenóico (DHA), que atuam em
benefício da criança, auxiliando desenvolvimento cognitivo, reduzindo os níveis de colesterol, reforçando o sistema imunológico,
prevenindo e auxiliando o tratamento da obesidade, contribuindo desta forma para o bom desenvolvimento infantil.
*por dose: 2 cápsulas mastigáveis.

APRESENTAÇÃO

Frasco com 60 cápsulas mastigáveis.
Sabor Laranja com Frutas Silvestres.

COMPOSIÇÃO

Óleo de peixe, xilitol micronizado, óleo vegetal hidrogenado, óleo de coco, amido modificado, água purificada, umectante glicerol,
gelificante gelatina, aromas óleo de laranja, artificial de frutas silvestres e natural de laranja, acidulante ácido cítrico, emulsificante lecitina
de soja, corantes dióxido de titânio e amarelo crepúsculo, edulcorantes sucralose e aspartame e antioxidante racealfatocoferol. NÃO
CONTÉM GLÚTEN.
ALÉRGICOS: CONTÉM ÓLEO DE PEIXE E ÓLEO DE SOJA.
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OMEGATIVE® Ômega 3, 6, 9
INFORMAÇÃO AO CONSUMIDOR
Omegative® Ômega 3,6,9 contém em sua composição:
Óleo de peixe: rico em Ômega 3, é essencial para as membranas celulares e para a produção de eicosanóides, mensageiros
químicos que auxiliam na regulação da coagulação do sangue, da pressão sanguínea e da imunidade.
O óleo de peixe contém dois tipos de ácidos graxos Ômega 3: EPA, que exerce ação cardioprotetora, e DHA, que está presente
na retina, no cérebro e em diversos tecidos corporais, tendo ação neuroestimulante.
Benefícios: auxilia no controle da pressão arterial e dos níveis de triglicerídeos; auxilia no aumento da concentração, da memória
e da performance do cérebro; imunoestimulante e anti-inflamatório.
Óleo de linhaça: é uma poderosa fonte de Ômega 3, Ômega 6, Ômega 9 e Vitamina E, fundamentais à saúde, por auxiliar
na proteção contra doenças cardiovasculares, no controle dos níveis de triglicerídeos e colesterol e no reforço do sistema
imunológico. Esse óleo ainda auxilia no controle dos radicais livres (controle do envelhecimento), na diminuição da retenção
de líquidos, inclusive durante o período pré-menstrual, minimizando a TPM nas mulheres e alivia as constipações associadas a
dietas ricas em proteínas.
Óleo de borragem: é rico em Ômega 6 e GLA (ácido gama-linolênico). Atua como precursor natural das prostaglandinas, substâncias
que atuam no organismo regulando várias funções corporais, como pressão sanguínea, inflamações, resposta imune, entre outras.
Benefícios: ameniza os sintomas da TPM, pode ser usado como coadjuvante no climatério, auxilia no controle da pressão
arterial, da tensão nervosa e da ansiedade. Útil também no tratamento de doenças da pele, como pele seca e na prevenção
do envelhecimento cutâneo.

MODO DE USAR: Uso interno.
Ingerir 2 (duas) cápsulas ao dia.
PESSOAS QUE APRESENTEM DOENÇAS OU ALTERAÇÕES FISIOLÓGICAS, MULHERES GRÁVIDAS OU AMAMENTANDO
(NUTRIZES) DEVERÃO CONSULTAR O MÉDICO ANTES DE USAR O PRODUTO.
ESTE NÃO É UM ALIMENTO BAIXO OU REDUZIDO EM GORDURAS SATURADAS.
CONSUMIR ESTE PRODUTO CONFORME A RECOMENDAÇÃO DE INGESTÃO DIÁRIA CONSTANTE DA EMBALAGEM.
CUIDADOS DE CONSERVAÇÃO: Conservar em temperatura ambiente (15 - 30 °C). Proteger da luz e umidade.
O CONSUMO DE ÁCIDOS GRAXOS ÔMEGA 3 AUXILIA NA MANUTENÇÃO DE NÍVEIS SAUDÁVEIS DE TRIGLICERÍDEOS, DESDE
QUE ASSOCIADO A UMA ALIMENTAÇÃO EQUILIBRADA E HÁBITOS DE VIDA SAUDÁVEIS.

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

Valor energético

Quantidade
por porção

% VD (*)

18 kcal - 75 kJ

1

Gorduras Totais

2,0 g

3

Gorduras Saturadas

0,3 g

1

Gorduras Trans

0g

-

Gorduras
Monoinsaturadas

0,4 g

-

Gorduras Poliinsaturadas

1,2 g

-

EPA (ác. eicosapentanóico)

193 mg

-

DHA (ác. docosahexanóico)

111 mg

-

Colesterol

2,3 mg

-

Não contém quantidades significativas de carboidratos, proteínas,
fibra alimentar e sódio.
(*) % Valores Diários com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8400
kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo
de suas necessidades energéticas. (-) VD não estabelecido.
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OMEGATIVE® 3,6,9
Código do produto

05.52.0005

Peso do produto (un.)

134,05 g

Validade

24 meses

No Registro MS Anvisa
Código EAN
Classificação fiscal
Caixa de embarque/peso

6.6969.0016.002-6
7894913001611
21069030
36 unidades - 5,33 kg

OMEGATIVE® Ômega 3, 6, 9
ÓLEO DE PEIXE, LINHAÇA E BORRAGEM CONCENTRADOS

FINALIDADE
Omegative® Ômega 3,6,9 é composto por óleo de peixe, linhaça e borragem concentrados. A junção desses óleos no mesmo
produto proporciona uma maior concentração de ácidos graxos Ômega 3, 6 e 9, que confere proteção contra doenças
cardiovasculares, auxiliando no controle da pressão arterial e dos níveis de triglicerídeos; estimula o sistema imunológico;
auxilia no aumento da concentração, da memória e da performance do cérebro; auxilia no controle dos radicais livres,
prevenindo o envelhecimento cutâneo; e ameniza os sintomas da TPM e do climatério nas mulheres.

APRESENTAÇÃO
Frasco com 60 Gel caps.

COMPOSIÇÃO

Óleo de peixe, óleo de linhaça, óleo de borragem e antioxidante alfa tocoferol.
Composição da cápsula: gelatina, umectante glicerina e e água purificada.
NÃO CONTÉM GLÚTEN.
ALÉRGICOS: CONTÉM ÓLEO DE PEIXE E ÓLEO DE SOJA.
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PRIMULIV TP®
INFORMAÇÃO AO CONSUMIDOR
PRIMULIV TP® é uma combinação dos óleos de linhaça, óleo de prímula e óleo de borragem associados a vitamina E. Juntos,
eles são responsáveis pela regeneração dos tecidos do corpo e redução dos danos oxidativos, auxiliando na prevenção do
envelhecimento celular e ajudando na formação dos glóbulos vermelhos.
Atua na prevenção de distúrbios relacionados à tensão pré-menstrual (TPM), cólicas menstruais e sintomas da menopausa, pois
contém grande quantidade de ácido gama-linolênico (GLA), um ácido graxo essencial, que não é produzido pelo organismo e,
portanto deve ser ingerido através da suplementação alimentar.
PRIMULIV TP® possui em sua composição:
Óleo de Prímula: é rico em ácido linolênico, um precursor de prostaglandinas da série 1, substâncias de efeito anti-inflamatório
e também necessárias na formação de substâncias que regulam os hormônios femininos. Desta maneira, atenua os sintomas de
TPM, incluindo alterações de humor, inchaço e dor nas mamas.
Óleo de linhaça: é uma poderosa fonte de Ômega 3, Ômega 6, Ômega 9 e Vitamina E, fundamentais à saúde, por auxiliar
na proteção contra doenças cardiovasculares, no controle dos níveis de triglicerídeos e colesterol e no reforço do sistema
imunológico.
Óleo de borragem: é rico em Ômega 6 e GLA (ácido gama-linolênico). Atua como precursor natural das prostaglandinas, substâncias
que atuam no organismo regulando várias funções corporais, como pressão sanguínea, inflamações, resposta imune, entre
outras.
Vitamina E (tocoferol): antioxidante que protege as células do organismo contra danos de compostos químicos reativos,
conhecidos como radicais livres.

MODO DE USAR: Ingerir 2 (duas) cápsulas ao dia.
CONSUMIR ESTE PRODUTO CONFORME A RECOMENDAÇÃO DE INGESTÃO DIÁRIA CONSTANTE DA EMBALAGEM.
CUIDADOS DE CONSERVAÇÃO: Conservar em temperatura ambiente (15 - 30 °C). Proteger da luz e umidade.
ZERO AÇÚCAR.

O MINISTÉRIO DA SAÚDE ADVERTE: NÃO EXISTEM EVIDÊNCIAS CIENTÍFICAS COMPROVADAS DE QUE ESTE
ALIMENTO PREVINA, TRATE OU CURE DOENÇAS.

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

Valor energético

Quantidade
por porção

% VD (*)

18 kcal = 76 kJ

1

Gorduras Totais das quais:
Gorduras Saturadas
Gorduras Trans

2,0 g

4

0,2 g

1

0g

-

Gorduras Monoinsaturadas

0,3 g

-

Gorduras Poli-insaturadas

1,5 g

-

Ácido Linolênico (ômega 3)

0,62 g

-

Ácido Gama Linolênico (GLA)

0,16 g

-

Ácido Linoléico (ômega 6)

0,85 g

-

10 mg

100

Vitamina E

Não contém quantidade significativa de carboidratos, proteínas, fibra
alimentar e sódio.
(*) % Valores Diários com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8400
kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo
de suas necessidades energéticas. (-) VD não estabelecido.
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PRIMULIV TP®
Código do produto
Peso do produto (un.)
Validade
No Registro MS Anvisa
Código EAN
Classificação fiscal
Caixa de embarque/peso

05.52.0012
88,09 g
24 meses
6.6969.0010.001.5
7894913002113
21069030
24 unidades - 2,2 kg

PRIMULIV TP®
ÓLEO DE LINHAÇA, ÓLEO DE PRÍMULA E ÓLEO DE BORRAGEM COM VITAMINA E

FINALIDADE
PRIMULIV TP® previne o envelhecimento da pele, auxilia no controle dos radicais livres e ameniza os
sintomas da tensão pré-menstrual (TPM), cólicas menstruais e sintomas da menopausa.

APRESENTAÇÃO

Blister com 30 Gel Caps.

COMPOSIÇÃO

Óleo de linhaça, óleo de prímula, óleo de borragem e vitamina E (acetato alfa tocoferol).
Composição da cápsula: gelatina, umectante glicerina e e água purificada.
NÃO CONTÉM GLÚTEN.
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PROXIVIT®
INFORMAÇÃO AO CONSUMIDOR
Proxivit® é um suplemento vitamínico e mineral desenvolvido com nutrientes
que desempenham papel fundamental nos processos metabólicos, sendo
absolutamente necessários ao bom funcionamento do organismo. Proxivit®
contém em sua formulação:
Vitamina A (betacaroteno): desempenha um importante papel na nutrição
do globo ocular e também na manutenção do equilíbrio da pele e mucosas.
Atua também na proteção contra doenças infecciosas.
Vitamina B1 (tiamina): auxilia no metabolismo, especialmente dos
carboidratos. Indispensável para o funcionamento do sistema nervoso.
Vitamina B2 (riboflavina): necessária para a produção de energia.
Indispensável para a pele e os nervos.
Vitamina B3 (niacina): importante para a manutenção do equilíbrio da
pele e sistema nervoso. Possui também importância relevante ao bom
funcionamento do sistema digestivo.
Vitamina B5 (ácido pantotênico): essencial para o metabolismo celular.
Está envolvida na liberação de energia do carboidrato, na degradação e
metabolismo de ácidos graxos, na síntese do colesterol, fosfolipídeos e
hormônios esteróides.
Vitamina B6 (piridoxina): importante para o crescimento e formação
sanguínea. Protege contra infecções.
Vitamina B9 (ácido fólico): essencial para o crescimento correto e para o
funcionamento adequado do sistema nervoso e da medula óssea.
Vitamina B12 (cianocobalamina): tem uma grande importância na prevenção
e combate da anemia. Possui efeito restaurador nas lesões neurológicas
provocadas pela anemia perniciosa. Atua no metabolismo das proteínas
contribuindo com a absorção dos aminoácidos pelo organismo.
Vitamina C (ácido ascórbico): ajuda na produção e manutenção do colágeno,
cicatrização, absorção do ferro, além de aumentar as defesas imunológicas.
Vitamina D3 (colecalciferol): regula os níveis de cálcio e fósforo no sangue,
indispensáveis para a formação de ossos e dentes sadios.
Vitamina E (tocoferol): antioxidante que protege as células do organismo
contra danos de compostos químicos reativos, conhecidos como radicais
livres.
Vitamina H (biotina): auxilia no crescimento, formação da pele, do aparelho
reprodutor e do sistema nervoso.
Vitamina K (fitomenadiona): importante para a coagulação do sangue e
função protetora na saúde dos ossos.
Cobre (Cu): essencial para diversas funções orgânicas, como a mobilização do
ferro para a síntese da hemoglobina, a síntese do hormônio da adrenalina
e a formação dos tecidos conjuntivos.
Cromo (Cr): co-fator da insulina, por isso está associado ao metabolismo da
glicose e na regulação de suas taxas.
Magnésio (Mg): necessário para o metabolismo de carboidratos, síntese de
proteínas e ácidos nucléicos, contração muscular e transmissão de impulsos
nervosos.
Manganês (Mn): ativa numerosas enzimas implicadas na síntese do tecido
conjuntivo, na regulação da glicose, na proteção das células contra os
radicais livres e nas atividades neuro-hormonais.
Molibdênio (Mo): elemento essencial que age principalmente como ativador
de certas enzimas hepáticas e é importante para a síntese do ácido úrico.
Selênio (Se): antioxidante, associado ao metabolismo de gorduras e de
vitamina E. É indispensável em todas as situações de estresse orgânico que
ocorrem nas mais diversas patologias.
Zinco (Zn): micronutriente que regula o crescimento por meio da síntese de
proteínas. Mantém as defesas corporais e o apetite.
PROXIVIT® 30 COMPRIMIDOS
Código do produto
Peso do produto (un.)
Validade
No Registro MS Anvisa
Código EAN
Classificação fiscal
Caixa de embarque/peso
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INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
Porção de 1 comprimido (750 mg)
Quantidade por porção
Vitamina A
Vitamina B1
Vitamina B2
Vitamina B3
Vitamina B5
Vitamina B6
Vitamina B12
Vitamina C
Vitamina D3
Vitamina E
Vitamina K
Ácido Fólico
Biotina
Cobre
Cromo
Magnésio
Manganês
Molibdênio
Selênio
Zinco

% VD (*)

594 mcg
1,0 mg
1,0 mg
10 mg
2,5 mg
1,0 mg
1,0 mg
45 mg
2,5 mcg
10 mg
60 mcg
200 mcg
15 mcg
400 mcg
10 mcg
68 mg
1,0 mg
20 mcg
34 mcg
7,0 mg

99
83
77
63
50
77
42
100
50
100
92
83
50
44
29
26
43
44
100
100

Não contém quantidades significativas de valor energético,
carboidratos, proteínas, gorduras totais, gorduras saturadas,
gorduras trans, fibras alimentares e sódio.
(*) % Valores Diários de referência com base em uma dieta de
2000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores
ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (-)
VD não estabelecido.

MODO DE USAR: Uso interno.
Ingerir 01 (um) comprimido ao dia.
CONSUMIR ESTE PRODUTO CONFORME A RECOMENDAÇÃO
DE INGESTÃO DIÁRIA CONSTANTE DA EMBALAGEM.
GESTANTES, NUTRIZES E CRIANÇAS DE ATÉ 03 (TRÊS)
ANOS, SOMENTE DEVEM CONSUMIR ESTE PRODUTO
SOB ORIENTAÇÃO DE NUTRICIONISTA OU MÉDICO.
CUIDADOS DE CONSERVAÇÃO: Conservar em temperatura
ambiente (15 - 30 °C). Proteger da luz e umidade.
PROXIVIT® 60 COMPRIMIDOS PROXIVIT® 100 COMPRIMIDOS

05.53.0005

05.53.0018

58,66 g

-

05.53.0019
-

24 meses

24 meses

24 meses

Produto Dispensado da obrigatoriedade de Registro conforme a RDC nº 27/2010
7894913000706

7894913002458

21069030

21069030

7894913002465
21069030

36 unidades - 2,51 kg

36 unidades - 3,4 kg

36 unidades - 3,8 kg

PROXIVIT®
POLIVITAMÍNICO E POLIMINERAIS

FINALIDADE
Proxivit® é um suplemento vitamínico e mineral que tem por objetivo, através da sua formulação, suprir as prováveis deficiências de
nutrientes que a dieta ou outras condições biológicas podem originar.

APRESENTAÇÃO

Frascos com 30, 60 e 100 comprimidos revestidos.

COMPOSIÇÃO

Magnésio (óxido de magnésio), ácido ascórbico (vit. C), niacinamida (vit. B3), tocoferol (vit. E), zinco (óxido de zinco), ácido
pantotênico (vit. B5), riboflavina (vit. B2), piridoxina (vit.B6), tiamina (vit. B1), manganês (quelato de manganês) acetato de
retinol (vit. A), cobre (quelato de cobre), ácido fólico (vit. B9), fitomenadiona (vit. K), selênio (bisglicinato de selênio), molibdênio
(quelato de molibdênio), biotina (vit. H), cromo (quelato de cromo), colecalciferol (vit. D3), cianocobalamina (vit. B12), INS 460(i)
celulose microcristalina (estabilizante), INS 553 (iii) talco e INS 551 dióxido de silício (antiumectantes). Revestimento: INS 464
hidroxipropilmetilcelulose (estabilizante), INS 171 dióxido de titânio e INS 110 amarelo crepúsculo (corantes).
NÃO CONTÉM GLÚTEN.
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PULMOVIC®
INFORMAÇÃO AO CONSUMIDOR
1. Para quê este medicamento é indicado?
Pulmovic® é um expectorante indicado ao tratamento da tosse
em gripes e resfriado.
2. Como este medicamento funciona?
Pulmovic® é um expectorante que ajuda na eliminação do
catarro em tosses produtivas. A guaifenesina fluidifica o catarro,
tornando-o menos viscoso e mais “solto”. Dessa forma, o
catarro é expelido de maneira mais fácil. O início da ação é rápido
e em 1 hora pode-se sentir o efeito da eliminação do catarro.
3. Quando não devo usar este medicamento?
Pulmovic® é contraindicado para uso por pacientes alérgicos à
guaifenesina ou aos demais componentes do medicamento. A
guaifenesina é considerada insegura para pacientes com porfiria,
pois apresentou-se porfirogênica em animais. Este medicamento
é contraindicado para menores de 2 anos de idade.
4. O que devo saber antes de usar este medicamento?
Consulte seu médico antes de utilizar este medicamento em
casos de tosse persistente ou crônica causada por asma, fumo,
bronquite crônica ou enfisema ou em casos de tosse acompanhada
de muito muco. Se após 7 dias de tratamento a tosse ainda
persistir ou vier acompanhada de febre, erupções cutâneas, dor
de cabeça contínua ou dor de garganta, seu médico deverá ser
consultado. Até o momento não foram descritas interações da
guaifenesina com outros medicamentos. O uso de guaifenesina
pode falsamente elevar o teste de ácido vanilmandélico (VMA)
para catecolaminas. Na necessidade da realização do teste, devese orientar o usuário de guaifenesina a descontinuar o uso da
mesma 48 horas antes da coleta de urina para o teste.
Este medicamento não deve ser utilizado por mulheres grávidas
sem orientação médica ou do cirurgião-dentista.
Atenção: Este medicamento contém açúcar (sacarose), portanto,
deve ser usado com cautela em portadores de Diabetes.
Informe ao seu médico ou cirurgião-dentista se você está
fazendo uso de algum outro medicamento.
5. Onde, como e por quanto tempo posso guardar este
medicamento?
Pulmovic® é um líquido límpido, viscoso, de coloração pardo-clara e
sabor mel. Conservar em temperatura ambiente (entre 15 e 30°C),
protegido da luz e umidade. Manter o frasco bem fechado após o uso.
Número de lote e datas de fabricação e validade: vide embalagem.
Não use medicamento com o prazo de validade vencido.
Para sua segurança, mantenha o medicamento na 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.

Código

6. Como devo usar este medicamento?
Pulmovic Pediátrico (100 mg/15 mL): Uso oral.
Crianças de 6 a 12 anos: 15 mL (100 mg) a cada 4 horas.
Crianças de 2 a 6 anos: 7,5 mL (50 mg) a cada 4 horas.
Pulmovic Adulto (200 mg/15 mL): Uso oral.
Adultos e crianças acima de 12 anos: 15 mL a cada 4 horas.
O limite máximo diário de administração do medicamento para
adultos e crianças maiores de 12 anos é de 2400 mg/dia, para
crianças de 6 a 12 anos é de 1200 mg/dia e para crianças de 2 a
6 anos é de 600 mg/dia.
Siga corretamente o modo de usar. Em caso de dúvidas sobre
este medicamento, procure orientação do farmacêutico.
Não desaparecendo os sintomas, procure orientação de seu
médico ou cirurgião-dentista.
7. O que devo fazer quando eu me esquecer de usar este
medicamento?
Retome o tratamento até o alívio dos sintomas.
Em caso de dúvidas, procure orientação do farmacêutico ou
de seu médico, ou cirurgião-dentista.
8. Quais os males que este medicamento pode me causar?
Reação muito rara (ocorre em menos de 0,01% dos pacientes
que utilizam este medicamento):
Gastrintestinais: náuseas, vômitos, diarreias e dor de estômago;
Renais: urolitíase (cálculos nas vias urinárias);
Dermatológicos: erupções cutâneas e urticária;
Neurológicos: dor de cabeça, sonolência e vertigem.
Informe ao seu médico, cirurgião-dentista ou farmacêutico o
aparecimento de reações indesejáveis pelo uso do medicamento.
Informe também à empresa através do seu serviço de
atendimento.
9. O que fazer se alguém usar uma quantidade maior do que
a indicada deste medicamento?
No caso de intoxicação, caracterizado por vômitos, procure
imediatamente assistência médica.
Em caso de uso de grande quantidade deste medicamento,
procure rapidamente socorro médico e leve a embalagem ou
bula do medicamento, se possível.
Ligue para 0800 722 6001, se você precisar de mais
orientações sobre como proceder.
Em caso de uso de grande quantidade deste medicamento,
procure rapidamente socorro médico e leve a embalagem ou
bula do medicamento, se possível.

PULMOVIC® ADULTO 120 ML

PULMOVIC® PEDIÁTRICO 120 ML

04.40.0001

04.40.0002

Peso do produto (un.)

180,62 g

180,62 g

Validade

24 meses

24 meses

1.0657.0018.001-1

1.0657.0018.002-8

7894913000447

7894913000454

No Registro MS Anvisa
Código EAN
Classificação fiscal
Caixa de embarque/peso
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30034090

30034090

36 unidades - 7 kg

36 unidades - 7 kg

PULMOVIC®
EXPECTORANTE E FLUIDIFICANTE | ADULTO E PEDIÁTRICO

FINALIDADE
Pulmovic® é indicado como expectorante das vias respiratórias. É utilizado no tratamento da tosse produtiva em gripes e resfriados,
reduzindo a viscosidade das secreções pulmonares, facilitando a sua eliminação.
PULMOVIC® É UM MEDICAMENTO. SEU USO PODE TRAZER RISCOS. PROCURE UM MÉDICO E FARMACÊUTICO. LEIA A BULA.
SE PERSISTIREM OS SINTOMAR O MÉDICO DEVERÁ SER CONSULTADO.

APRESENTAÇÃO
Frasco com 120 mL. Adulto e Pediátrico.

COMPOSIÇÃO

Pulmovic® adulto: 200 mg de guaifenesina, 15 mL de veículo q.s.p.
Pulmovic® pediátrico: 100 mg de guaifenesina, 15 mL de veículo q.s.p.
Veículo: aroma de mel, sacarose, benzoato de sódio, corante caramelo e água purificada.
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PURE B12®
INFORMAÇÃO AO CONSUMIDOR
O PURE B12® possui como ativo a cianocobalamina (vitamina B12) que é essencial para o nosso organismo.
É de fácil absorção pela mucosa oral.
O PURE B12® é indicado para pessoas que necessitam de suplementação da vitamina B12, como idosos, gestantes, pessoas com
uma dieta vegetariana, pessoas com deficiência alimentar e pacientes submetidos à cirurgia bariátrica. É essencial para a formação de
glóbulos vermelhos e para a saúde do sistema nervoso e dos músculos. Traz excelentes benefícios para o coração e memória, auxilia
também na prevenção de anemia por deficiência de vitamina B12.
PURE B12® está disponível em dois sabores: laranja e uva. Pode ser utilizado por adultos e crianças acima de 4 anos de idade.

MODO DE USAR: Borrifar a quantidade indicada na tabela de informações nutricional embaixo da língua para melhor absorção.
Restrição de uso: Em caso de irritação, suspender o uso.
CONSUMIR ESTE PRODUTO CONFORME A RECOMENDAÇÃO DE INGESTÃO DIÁRIA CONSTANTE DA EMBALAGEM.
GESTANTES, NUTRIZES E CRIANÇAS DE ATÉ 03 (TRÊS) ANOS, SOMENTE DEVEM CONSUMIR ESTE PRODUTO SOB
ORIENTAÇÃO DE NUTRICIONISTA OU MÉDICO.
CUIDADOS DE CONSERVAÇÃO: Conservar em temperatura ambiente (15 - 30 °C). Proteger da luz e umidade.

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
Porção de 0,2 g (1 borrifada)
Quantidade
por porção
Cianocobalamina
(Vit. B12)

1,2 mcg

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
Porção de 0,4 g (2 borrifadas)

% VD
% VD
4 a 6 anos 7 a 10 anos
100

67

Cianocobalamina
(Vit. B12)

Quantidade
por porção

% VD
Adultos

2,4 mcg

100

Não contém quantidades significativas de valor energético,
carboidratos, proteínas, gorduras totais, gorduras
saturadas, gorduras trans, fibra alimentar e sódio.

Não contém quantidades significativas 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 ou 8400 kJ.
Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de
suas necessidades energéticas.

(*) % Valores Diários com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8400 kJ. Seus
valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades
energéticas.

Código do produto
Peso do produto (un.)
Validade
No Registro MS Anvisa
Código EAN
Classificação fiscal
Caixa de embarque/peso
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PURE B12® LARANJA

PURE B12® UVA

05.50.0011

05.50.0012

95,10 g

95,89 g

24 meses

24 meses

Produto Dispensado da obrigatoriedade de Registro conforme a RDC nº 27/2010
7894913002151

7894913002168

21069030

21069030

60 unidades - 6,10 kg

60 unidades - 6,11 kg

PURE B12®
CIANOCOBALAMINA - VITAMINA B12

FINALIDADE
PURE B12® é uma suplementação de Vitamina B12 para adultos e crianças.

APRESENTAÇÃO

Frasco com 30 mL
Spray Sublingual
Sabores: Laranja e Uva

COMPOSIÇÃO
Cianocobalamina (vitamina B12); veículos: água purificada e glicerina; conservante: sorbato de potássio;
edulcorante: sucralose; acidulante: ácido cítrico.
Aroma natural de laranja.
Aroma idêntico ao natural de uva.
NÃO CONTÉM GLÚTEN.
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PURE MAGNÉSIO®
INFORMAÇÃO AO CONSUMIDOR
Pure Magnésio® é formulado a partir do mineral magnésio, sendo indicado para a manutenção da saúde e do equilíbrio do organismo.
O magnésio é um mineral importante para a nutrição humana. Com uso nas funções fisiológicas e metabólicas no organismo,
participando no metabolismo energético, na formação dos tecidos, na função de nervos e músculos. Além de melhorar a
absorção de cálcio pelo organismo.
Pure Magnésio® contém em sua formulação:
Cloreto de Magnésio: auxilia a fixação de cálcio nos ossos, estimula a transmissão de impulsos nervosos, combate radicais livres,
participa da contração muscular e da excitabilidade cardíaca, e na formação de tecidos.

MODO DE USAR: Uso interno.
Pó para solução oral: Dissolver o conteúdo da embalagem (50 g) em 1 litro de água filtrada ou fervida. Ingerir 30 mL por dia,
equivalente a 179 mg de Magnésio (69% da IDR de adultos).
Comprimidos: Ingerir 1 comprimido ao dia, equivalente a 151 mg de Magnésio (58% da IDR de adultos).
CONSUMIR ESTE PRODUTO CONFORME A RECOMENDAÇÃO DE INGESTÃO DIÁRIA CONSTANTE DA EMBALAGEM.
GESTANTES, NUTRIZES E CRIANÇAS DE ATÉ 03 (TRÊS) ANOS, SOMENTE DEVEM CONSUMIR ESTE PRODUTO SOB
ORIENTAÇÃO DE NUTRICIONISTA OU MÉDICO.
CONSERVAR EM TEMPERATURA AMBIENTE (15 - 30° C).
PROTEGER DA LUZ E UMIDADE.
Manter o frasco bem fechado após o uso.
Lacre de proteção. Se o lacre estiver violado, recuse o frasco.

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
Porção de 30 mL

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
Porção de 750 mg - 01 comprimido

Quantidade % VD (*)
por porção
Valor energético

Quantidade % VD (*)
por porção

0 kcal = 0 kJ

0

Valor energético

0 kcal = 0 kJ

0

Carboidratos

0g

0

Carboidratos

0g

0

Proteínas

0g

0

Proteínas

0g

0

Gorduras Totais

0g

0

Gorduras Totais

0g

0

Gorduras Saturadas

0g

0

Gorduras Saturadas

0g

0

Gorduras Trans

0g

-

Gorduras Trans

0g

-

Fibra Alimentar

0g

0

Fibra Alimentar

0g

0

0 mg

0

Sódio

179 mg

69

Sódio
Magnésio

(*) % Valores Diários com base em uma dieta de
2000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem
ser maiores ou menores dependendo de suas
necessidades energéticas. (-) VD não estabelecido.

Código do produto
Peso do produto (un.)
Validade
No Registro MS Anvisa
Código EAN
Classificação fiscal
Caixa de embarque/peso
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Magnésio

0 mg

0

151 mg

58

(*) % Valores Diários com base em uma dieta de
2000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem
ser maiores ou menores dependendo de suas
necessidades energéticas. (-) VD não estabelecido.

PURE MAGNÉSIO®
EM PÓ

PURE MAGNÉSIO®
COMPRIMIDOS

05.54.0004

05.53.0006

87,60 g

81,92 g

24 meses

24 meses

Produto Dispensado da obrigatoriedade de Registro conforme a RDC nº 27/2010
7894913001741

7894913001758

21069030

21069030

36 unidades - 3,9 kg

36 unidades - 3,4 kg

PURE MAGNÉSIO®
SUPLEMENTO DE MAGNÉSIO

FINALIDADE
Pure Magnésio® é indicado para manter a saúde do organismo, pois este composto participa de diversas reações fisiológicas e
metabólicas. Além de auxiliar na fixação de cálcio nos ossos, estimular funções cerebrais e atua na formação de tecidos.

APRESENTAÇÃO
Frasco com 60 comprimidos.
Pote com 50 g.

COMPOSIÇÃO
Comprimido: Magnésio.
Celulose microcristalina, fosfato bicálcico, estearato de magnésio, croscarmelose sódica e dióxido de silício.
Pó: Cloreto de Magnésio.
NÃO CONTÉM GLÚTEN.
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PURE MAGNÉSIO® Stick
INFORMAÇÃO AO CONSUMIDOR
Pure Magnésio® é formulado a partir do mineral magnésio, sendo indicado para a manutenção da saúde e do equilíbrio do organismo.
O magnésio é um mineral importante para a nutrição humana. Com uso nas funções fisiológicas e metabólicas no organismo,
participando no metabolismo energético, na formação dos tecidos, na função de nervos e músculos. Além de melhorar a
absorção de cálcio pelo organismo.
Pure Magnésio® contém em sua formulação:
Lactato de Magnésio: auxilia a fixação de cálcio nos ossos, estimula a transmissão de impulsos nervosos, combate radicais
livres, participa da contração muscular e da excitabilidade cardíaca, e na formação de tecidos.

MODO DE USAR: Uso interno.
Sachê: Ingerir 1 stick sachê ao dia. Dissolver o conteúdo de 1 stick sachê em aproximadamente 200 mL de água. Consumir
imediatamente após o preparo.
CONSUMIR ESTE PRODUTO CONFORME A RECOMENDAÇÃO DE INGESTÃO DIÁRIA CONSTANTE DA EMBALAGEM.
GESTANTES, NUTRIZES E CRIANÇAS DE ATÉ 03 (TRÊS) ANOS, SOMENTE DEVEM CONSUMIR ESTE PRODUTO SOB
ORIENTAÇÃO DE NUTRICIONISTA OU MÉDICO.
CUIDADOS DE CONSERVAÇÃO: Conservar em temperatura ambiente (15 - 30 °C). Proteger da luz e umidade.
Lacre de proteção. Se o lacre estiver violado, recuse o produto.

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
SABOR LIMÃO SICILIANO
Porção de 2,2 g - 1 stick sachê

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
SABOR NATURAL
Porção de 2,2 g - 1 stick sachê

Quantidade % VD (*)
por porção

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
SABOR TANGERINA
Porção de 2,1 g - 1 stick sachê

Quantidade % VD (*)
por porção

Quantidade % VD (*)
por porção

Valor energético 6 kcal = 26 kJ

0

Valor energético 6 kcal = 26 kJ

0

Valor energético 6 kcal = 26 kJ

Carboidratos

1,7 g

0

Carboidratos

1,7 g

0

Carboidratos

160 mg

61

160 mg

61

Magnésio

Magnésio

Magnésio

0

1,7 g

0

158 mg

61

Não contém quantidades significativas de
proteínas, gorduras totais, gorduras saturadas,
gorduras trans, fibra alimentar e sódio.

Não contém quantidades significativas de
proteínas, gorduras totais, gorduras saturadas,
gorduras trans, fibra alimentar e sódio.

Não contém quantidades significativas de
proteínas, gorduras totais, gorduras saturadas,
gorduras trans, fibra alimentar e sódio.

(*) % Valores Diários com base em uma dieta de
2000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem
ser maiores ou menores dependendo de suas
necessidades energéticas. (-) VD não estabelecido.

(*) % Valores Diários com base em uma dieta de
2000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem
ser maiores ou menores dependendo de suas
necessidades energéticas. (-) VD não estabelecido.

(*) % Valores Diários com base em uma dieta de
2000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem
ser maiores ou menores dependendo de suas
necessidades energéticas. (-) VD não estabelecido.

Código do produto
Peso do produto (un.)
Validade
No Registro MS Anvisa
Código EAN
Classificação fiscal
Caixa de embarque/peso
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PURE MAGNÉSIO® SACHÊ
LIMÃO SICILIANO

PURE MAGNÉSIO® SACHÊ
NATURAL

PURE MAGNÉSIO® SACHÊ
TANGERINA

05.54.0008

05.54.0009

05.54.0010

77,23 g

77,23 g

74,41 g

24 meses

24 meses

24 meses

Produto Dispensado da obrigatoriedade de Registro conforme a RDC nº 27/2010
7894913001949

7894913001932

21069030

21069030

7894913001956
21069030

36 unidades - 3,53 kg

36 unidades - 3,53 kg

36 unidades - 3,00 kg

PURE MAGNÉSIO® Stick
SUPLEMENTO DE MAGNÉSIO

FINALIDADE
Pure Magnésio® é indicado para manter a saúde do organismo, pois este composto participa de diversas reações fisiológicas e
metabólicas. Além de auxiliar na fixação de cálcio nos ossos, estimular funções cerebrais e atua na formação de tecidos.

APRESENTAÇÃO

Tangerina - Stick sachê com 2,1 g
Limão siciliano e Natural sachê com 2,2 g

COMPOSIÇÃO
Lactato de Magnésio.
Aroma*, ácido cítrico e sucralose.
*Sabor Limão Siciliano: aroma idêntico ao natural de limão.
*Sabor Tangerina: aroma idêntico ao natural de tangerina.
NÃO CONTÉM GLÚTEN.
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REFLORINTE®
INFORMAÇÃO AO CONSUMIDOR
Reflorinte® é um probiótico que contém Bifidobacterium lactis, um microorganismo presente na flora intestinal humana. É
indicado para a restauração da flora intestinal, controle da diarreia e alívio da constipação.
Cada sachê possui 1 bilhão de culturas ativas (109 UFC).
Reflorinte® contém em sua formulação:
Bifidobacterium lactis: alivia a constipação, reduz a inflamação do cólon intestinal, controla a diarreia e alivia a dor abdominal.
Além de melhorar disfunções de digestão e restaurar a flora intestinal. Tem efeito sobre a função imunológica, estimulando a
resposta imune e, ainda, desloca bactérias patogênicas que poderiam desencadear doenças no intestino.

MODO DE USAR: Dissolver o conteúdo de 1 (um) sachê em aproximadamente 100 mL de água em temperatura ambiente e
misturar bem até completa dissolução. Beber imediatamente após o preparo.
Recomendação de uso: 1 (um) sachê ao dia.
CONSUMIR SOMENTE A QUANTIDADE INDICADA NA EMBALAGEM.
O BIFIDOBACTERIUM LACTIS CONTRIBUI PARA O EQUILÍBRIO DA FLORA INTESTINAL. SEU CONSUMO DEVE ESTAR ASSOCIADO
A UMA ALIMENTAÇÃO EQUILIBRADA E HÁBITOS DE VIDA SAUDÁVEIS.
GESTANTES, NUTRIZES E CRIANÇAS SÓ DEVEM CONSUMIR ESTE PRODUTO SOB RECOMENDAÇÃO DE NUTRICIONISTA OU MÉDICO.
CUIDADOS DE CONSERVAÇÃO: Conservar em temperatura ambiente (15 - 30 °C). Proteger da luz e umidade.

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
Porção de 2 g (1 sachê)

Valor Energético

Quantidade
por porção

% VD (*)

7 kcal = 30 kJ

0

Não contém quantidades significativas de carboidratos,
proteínas, gorduras saturadas, gorduras trans, fibra alimentar
e sódio.
(*) % Valores Diários de referência com base em uma dieta de
2000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou
menores dependendo de suas necessidades energéticas.

Código do produto
Peso do produto (un.)
Validade
No Registro MS Anvisa
Código EAN
Classificação fiscal
Caixa de embarque/peso

94 | CATÁLOGO DE PRODUTOS 2018/19

REFLORINTE®
6 SACHÊS

REFLORINTE®
30 SACHÊS

05.54.0011

05.54.0007

22,5 g

63,5 g

24 meses

24 meses

6.5382.0007.001-2
7894913002601

7894913001789

21069030

21069030

36 unidades - 1,6 kg

12 unidades - 3,1 kg

REFLORINTE®
Bifidobacterium lactis

FINALIDADE
Reflorinte® é indicado para restaurar a flora intestinal, controlar a diarreia e aliviar o desconforto abdominal.

APRESENTAÇÃO
Caixas com 6 e 30 sachês contendo 2 g cada.

COMPOSIÇÃO
INGREDIENTES: Bifidobacterium lactis, veículo maltodextrina.
NÃO CONTÉM GLÚTEN.
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REPOSIT®
INFORMAÇÃO AO CONSUMIDOR
Reposit® contém em sua formulação:
Vitamina A (retinol): contribui para o desenvolvimento e manutenção do tecido epitelial, dos órgãos de reprodução, ação protetora
na pele e mucosas, papel essencial na função da retina e no desenvolvimento normal dos dentes. Ajuda no funcionamento
adequado do sistema imunológico e confere elementos de defesa contra as infecções.
Vitamina E (tocoferol): antioxidante, é considerada linha de defesa primária, protegendo as membranas celulares do ataque dos
radicais livres. Importante para o funcionamento normal de nervos e músculos. Fundamental para o funcionamento dos órgãos
reprodutores do homem e da mulher, auxiliando a fertilidade. Protege o DNA, a pele, os olhos, o fígado e os pulmões, que são
alvos muito sensíveis aos fenômenos oxidativos; ajuda a manter a atividade biológica da vitamina A.
Vitamina H (biotina): auxilia no crescimento, formação da pele, do aparelho reprodutor e do sistema nervoso. A administração de
biotina produz excelentes resultados na queda de cabelo, dermatite seborreica e na fragilidade das unhas.
Cobre (Cu): é essencial para diversas funções orgânicas, como a mobilização de ferro para a síntese da hemoglobina e a formação
dos tecidos conjuntivos. É um componente essencial em dezenas de sistemas enzimáticos responsáveis pela produção de
energia, ação antioxidante, integridade do colágeno e formação da melanina e elastina da pele.
Selênio (Se): é antioxidante, indispensável em todas as situações de estresse orgânico que ocorrem nas mais diversas patologias.
Entre as várias funções do selênio estão: manutenção da integridade de células musculares e de eritrócitos, síntese de DNA e
RNA, neutralização de metais pesados, processos de produção de energia no organismo, integridade da queratina, função
pancreática, estimulação do sistema imune e síntese de anticorpos, e produção de coenzima Q-10. A atividade do selênio é
incrementada pela vitamina E e vice-versa.

MODO DE USAR: Uso interno.
Ingerir 01 (uma) cápsula ao dia.
CONSUMIR ESTE PRODUTO CONFORME A RECOMENDAÇÃO DE INGESTÃO DIÁRIA CONSTANTE DA EMBALAGEM.
GESTANTES, NUTRIZES E CRIANÇAS DE ATÉ 03 (TRÊS) ANOS, SOMENTE DEVEM CONSUMIR ESTE PRODUTO SOB
ORIENTAÇÃO DE NUTRICIONISTA OU MÉDICO.
CUIDADOS DE CONSERVAÇÃO: Conservar em temperatura ambiente (15 - 30 °C). Proteger da luz e umidade.

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
Porção de 1 cápsula (0,64g)
Quantidade
por porção

% VD (*)

Vitamina A

600 mcg

100

Vitamina E

10 mg

100

Selênio

34 mcg

100

Cobre

900 mcg

100

30 mcg

100

Biotina (Vitamina H)

Não contém quantidades significativas de carboidratos,
proteínas, gorduras saturadas, gorduras trans, fibra
alimentar e sódio.
(*) % Valores Diários de referência com base em uma
dieta de 2000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários
podem ser maiores ou menores dependendo de suas
necessidades energéticas. (-) VD não estabelecido.
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REPOSIT®

REPOSIT®

05.52.0003

05.52.0009

30 CAPS

Código do produto
Peso do produto (un.)
Validade
No Registro MS Anvisa
Código EAN
Classificação fiscal
Caixa de embarque/peso

90 CAPS

50,08 g

100 g

24 meses

24 meses

Produto Dispensado da obrigatoriedade de Registro
conforme a RDC nº 27/2010
7894913001659

7894913001864

21069030

21069030

24 unidades - 1,5 kg

24 unidades - 2,8 kg

REPOSIT®
CABELOS E UNHAS SAUDÁVEIS

FINALIDADE
Reposit® é um suplemento vitamínico e mineral formulado com nutrientes essenciais que ajudam na manutenção do equilíbrio
fisiológico da pele e cabelos. Sua utilização proporciona maior vitalidade e força aos cabelos e ajuda a tornar as unhas mais resistentes.

APRESENTAÇÃO
Blister com 30 e 90 Gel caps.

COMPOSIÇÃO

Vitamina A (betacaroteno), vitamina E (tocoferol), vitamina H (biotina), cobre e selênio.
Ingredientes: óleo de gergelim, água purificada, gelatina farmacêutica, lecitina de soja, cera de abelha, sorbitol, glicerina, dióxido de
titânio, óxido de ferro preto, amarelo tartrazina.
NÃO CONTÉM GLÚTEN.
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REPOSIT® Intense
INFORMAÇÃO AO CONSUMIDOR
Reposit® Intense é formulado com Nanopartículas que estimulam a irrigação da raiz e a construção da matéria capilar. Favorece a
redensificação e regeneração de cabelos e barba, promove fios fortes, nutridos e com vitalidade.
Ativos encapsulados:
Extrato de Jojoba: proporciona condições ideais ao couro cabeludo para que os novos folículos capilares possam crescer e se regenrar
de forma saudável. Excelente hidratante natural proporciona fios mais longos, resistentes e nutridos. Auxilia na diminuição da perda
dos fios, uma vez que limpa o bulbo capilar, protegendo e favorecendo o nascimento de novos fios.
Extrato de Alcaçuz: excelente agente promotor do crescimento dos fios.
Extrato de Ginseng: possui atividade de regeneração capilar.
Extrato de Cominho Preto: propriedades antissépticas e antioxidantes.
Extrato de Pimenta Preta: eficaz na proteção da queda dos fios.
Extrato de Bardana: restaura a estrutura e função da pele, melhorando a nutrição e favorece a circulação nos capilares sanguíneos.
Vitaminas do complexo B + Aminoácidos: favorecem o metabolismo celular.
Os ativos nanoencapsulados promovem uma maior absorção e ação prolongada do produto.

MODO DE USAR: Uso externo.
Borrife o Sérum Reposit® Intense sobre a raiz dos cabelos e/ou barba seco ou úmido. Espalhe com a ponta dos dedos
massageando o produto sobre a raiz capilar. Sem enxágue.
MANTENHA FORA DO ALCANCE DE CRIANÇAS.
CUIDADOS DE CONSERVAÇÃO: Conserve em local fresco e ao abrigo da luz e calor.

REPOSIT® INTENSE
Código do produto

07700001

Peso do produto (un.)

100 g

Validade
No Registro MS Anvisa

36 meses
AFE 4.00064.5 Proc.: 25351.755612/2018-11

Código EAN
Classificação fiscal
Caixa de embarque/peso
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7894913002786
33029019
60 unidades - 6,2 kg

REPOSIT® Intense
REDENSIFICADOR E REGENERADOR DE CABELOS E BARBA

FINALIDADE
Reposit®Intense é um sérum capilar que atua nos folículos capilares promovendo redensificação e regeneração para cabelos e barba.

APRESENTAÇÃO
Frasco spray de 60 mL.

COMPOSIÇÃO

Aqua, Phenoxyethanol, Simmondsia Chinesis Seed Extract, Caprylyl Glycol, Glycyrrhiza Glabra Root Extract, Polysorbate 80, Polysorbate
20, Nigella Sativa Seed Extract, Piper Nigrum Seed Extract, Panax Ginseng Berry Extract, Arctium Majus Root Extract, Hydrolyzed Soy
Protein, Arginine, Acetyl Tyrosine, Hydroxypropyl Guar, Polyquaternarium-11, PEG-12 Dimethicone, Zinc Gluconate, Ornithine HCL,
Calcium Pantothenate, Niacinamide, Citrulline, Sodium Benzoate, Potassium Sorbate, Glucosamine HCL, Biotin.

ATIVOS NANOENCAPSULADOS

Extratos de Jojoba, Alcaçuz, Ginseng, Cominho Preto, Pimenta Preta, Barbana, Vitaminas do Complexo B e Aminoácidos.
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REPOSIT® Men’s
INFORMAÇÃO AO CONSUMIDOR
Reposit® contém em sua formulação:
Vitamina A (retinol): contribui para o desenvolvimento e manutenção do tecido epitelial, dos órgãos de reprodução, ação protetora
na pele e mucosas, papel essencial na função da retina e no desenvolvimento normal dos dentes. Ajuda no funcionamento
adequado do sistema imunológico e confere elementos de defesa contra as infecções.
Vitamina E (tocoferol): antioxidante, é considerada linha de defesa primária, protegendo as membranas celulares do ataque dos
radicais livres. Importante para o funcionamento normal de nervos e músculos. Fundamental para o funcionamento dos órgãos
reprodutores do homem e da mulher, auxiliando a fertilidade. Protege o DNA, a pele, os olhos, o fígado e os pulmões, que são
alvos muito sensíveis aos fenômenos oxidativos; ajuda a manter a atividade biológica da vitamina A.
Vitamina H (biotina): auxilia no crescimento, formação da pele, do aparelho reprodutor e do sistema nervoso. A administração de
biotina produz excelentes resultados na queda de cabelo, dermatite seborreica e na fragilidade das unhas.
Cobre (Cu): é essencial para diversas funções orgânicas, como a mobilização de ferro para a síntese da hemoglobina e a formação
dos tecidos conjuntivos. É um componente essencial em dezenas de sistemas enzimáticos responsáveis pela produção de
energia, ação antioxidante, integridade do colágeno e formação da melanina e elastina da pele.
Selênio (Se): é antioxidante, indispensável em todas as situações de estresse orgânico que ocorrem nas mais diversas patologias.
Entre as várias funções do selênio estão: manutenção da integridade de células musculares e de eritrócitos, síntese de DNA e
RNA, neutralização de metais pesados, processos de produção de energia no organismo, integridade da queratina, função
pancreática, estimulação do sistema imune e síntese de anticorpos, e produção de coenzima Q-10. A atividade do selênio é
incrementada pela vitamina E e vice-versa.

MODO DE USAR: Uso interno.
Ingerir 01 (uma) cápsula ao dia.
CONSUMIR ESTE PRODUTO CONFORME A RECOMENDAÇÃO DE INGESTÃO DIÁRIA CONSTANTE DA EMBALAGEM.
GESTANTES, NUTRIZES E CRIANÇAS DE ATÉ 03 (TRÊS) ANOS, SOMENTE DEVEM CONSUMIR ESTE PRODUTO SOB
ORIENTAÇÃO DE NUTRICIONISTA OU MÉDICO.
CUIDADOS DE CONSERVAÇÃO: Conservar em temperatura ambiente (15 - 30 °C). Proteger da luz e umidade.
PRODUTO COM ALTO TEOR DE VITAMINAS E E A, SELÊNIO, COBRE, E BIOTINA.

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
Porção de 0,6g (1 cápsula)

Biotina

Quantidade
por porção

% VD (*)

30 mcg

100

Vitamina A

600 mcg

100

Vitamina E

10 mg

100

Código do produto

34 mcg

100

Peso do produto (un.)

900 mcg

100

Validade

Selênio
Cobre

Não contém quantidades significativas de valor energético,
carboidratos, proteínas, gorduras totais, gorduras
saturadas, gorduras trans, fibra alimentar e sódio.
(*) % Valores diários de referência com base em uma
dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários
podem ser maiores ou menores dependendo de suas
necessidades energéticas.
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REPOSIT® MENS 90 CAPS

No Registro MS Anvisa
Código EAN
Classificação fiscal
Caixa de embarque/peso

05.52.0015
92,80 g
24 meses
Produto Dispensado da obrigatoriedade de
Registro conforme a RDC nº 27/2010
7894913002267
21069030
24 unidades - 2,76 kg

REPOSIT® Men’s
CABELOS E UNHAS SAUDÁVEIS

FINALIDADE
Reposit® Men´s é um suplemento vitamínico e mineral formulado com nutrientes essenciais que ajudam na manutenção do equilíbrio
fisiológico da pele e cabelos. Sua utilização proporciona maior vitalidade e força aos cabelos e ajuda a tornar as unhas mais resistentes.

APRESENTAÇÃO
Blister com 90 Gel caps

COMPOSIÇÃO

Veículo (óleo de gergelim, água), gelificante (gelatina), umectante (glicerina), glaceante (cera de abelha), selênio metionina, acetato
de DL-alfa-tocoferol (vit. E), emulsificante (lecitina de soja), bisglicinato de cobre, palmitato de retinol (vit. A), corantes (óxido de ferro
amarelo INS 172iii, dióxido de titânio INS 171, amarelo crepúsculo, vermelho ponceau 4R), biotina (vit. H).
NÃO CONTÉM GLÚTEN.
ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE SOJA. PODE CONTER DERIVADOS DE PEIXE E PINHÃO.
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REPOSIT® Nails
INFORMAÇÃO AO CONSUMIDOR
Reposit® Nails é formulado com Nanopartículas que repara e fortalece as unhas e cutículas frágeis, danificadas, quebradiças,
esbranquiçadas e com descamação.
A eficácia é comprovada clinicamente e dermatologicamente, o blend de óleos essenciais de capim-limão, melaleuca e cravo,
encapsulados em nano partículas promovem a alta permeação dos ativos na estrutura complexa ungueal, promovendo ação efetiva,
segura e rápida.
A encapsulação dos ativos minimiza a oxidação dos insumos e irritação da pele, pois promove a liberação controlada e protege o ativo
da interação com outros componentes da fórmula.
Capim-Limão: o citral é extraído do capim-limão, maior responsável por atividades antifúngica, antimicrobiana, anti-inflamatória e
analgésica.
Melaleuca: estudos demonstram que o óleo essencial de melaleuca é responsável por ações antissépticas, antifúngicas e
antimicrobianas.
Cravo: possui como principal constituinte o eugenol, um forte antisséptico, com propriedades bactericidas e anestésicas.

MODO DE USAR: Uso externo.
Aplicar sobre as unhas 2 vezes ao dia, preferencialmente sem esmalte. Após o uso evite lavar as mãos, reaplique caso houver
contato com a água. Não aplicar antes da esmaltação.
MANTENHA FORA DO ALCANCE DE CRIANÇAS.
CUIDADOS DE CONSERVAÇÃO: Mantenha o produto bem fechado. Conserve em local fresco.

REPOSIT® NAILS
Código do produto

07.70.0004

Peso do produto (un.)

40 g

Validade
No Registro MS Anvisa

36 meses
Nº registro ANVISA AFE 4.00064.5
Proc.: 25351.786684/2018-19

Código EAN
Classificação fiscal
Caixa de embarque/peso
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7894913002755
33029019
60 unidades - 3,100 kg

REPOSIT® Nails
REGENERADOR DE UNHAS E CUTÍCULAS

FINALIDADE
Reposit® Nails promove hidratação intensa e melhora o aspecto de ressecamento, promovendo unhas com superfície mais lisa,
uniforme e com maior brilho.

APRESENTAÇÃO
Frasco de 7,5 mL.

COMPOSIÇÃO

Aqua, Paraffinum Liquidum, Caprylic/Caprilic Triglyceride, PPG-15 Steraryl Ether, Sorbitan Oleate, Steraric Acid, Oleic Acid, Dipropylene
Glycol, Cymbopogon Flexuosus Oil, Melaleuca Alternifolia Leaf Oil, Eugenia Caryophyllus Leaf Oil, Sodium Methyl Cocoyl Taurate,
Magnesium Sulfate, Phenoxyethanol, Caprylyl Glycol, Disodium EDTA, BHT, Methyylisothiazolinone, Citral, Eugenol, Geraniol,
Limonene, Linalool.
ATIVOS: ÓLEOS ESSENCIAIS DE CAPIM-LIMÃO, MELALEUCA E CRAVO.
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®®
RETIXIUM
REPOSIT
Men’s
INFORMAÇÃO AO CONSUMIDOR
Retixium® é um pó para preparo de bebidas formulado com peptídeos bioativos de colágeno associado com vitaminas antioxidantes
(A, C e E) e biotina, além dos minerais cobre e zinco específicos para a manutenção da pele, cabelos e unhas.
O colágeno é uma das proteínas mais importante do corpo humano e fornece estrutura e firmeza para a pele. Com o passar dos
anos o processo de envelhecimento da derme é natural devido a perda de umidade e espessura, desta forma as rugas aparecem. A
suplementação de peptídeos de colágenos bioativos específicos para a pele desacelera o envelhecimento e estimula o metabolismo
de colágeno da pele, onde resultados são visíveis na pele, conferindo maior elasticidade, redução das rugas, reduz o aspecto “casca
de laranja” da celulite, crescimento de unhas.
Biotina: auxilia no crescimento, formação da pele, do aparelho reprodutor e do sistema nervoso. A administração de biotina produz
excelentes resultados na queda de cabelo, na regeneração da pele e na fragilidade das unhas.
Vitamina A: Auxilia na manutenção de mucosas, processo de diferenciação celular e contribui para a manutenção do sistema imune
e da pele.
Vitamina C: conhecida por ser altamente antioxidante, auxilia na proteção dos danos causados pelos radicais livres, auxilia o
funcionamento do sistema imune e da formação do colágeno.
Vitamina E: antioxidante, auxilia na proteção dos danos causados pelos radicais livres.
Cobre: antioxidante, auxilia na proteção dos danos causados pelos radicais livres, contribui para a pigmentação da pele e dos cabelos
e da manutenção dos tecidos conjuntivos.
Zinco: antioxidante, auxilia na proteção dos danos causados pelos radicais livres e no funcionamento do sistema imune, contribui para
a manutenção do cabelo, pele e unhas, além de auxiliar no metabolismo da vitamina A presente na fórmula.
Com tecnologia Bioixium para auxiliar nos cuidados essenciais para desacelerar o envelhecimento e manter a jovialidade e a saúde
da pele.

MODO DE USAR: Uso interno.
1 (um) stick sachê ao dia.
Adicionar o conteúdo de 1 (um) stick sachê em 200 mL de água e misturar até completa dissolução. Beba imediatamente após
o preparo.
CONSUMIR ESTE PRODUTO CONFORME A RECOMENDAÇÃO DE INGESTÃO DIÁRIA CONSTANTE DA EMBALAGEM.
GESTANTES, NUTRIZES E CRIANÇAS ATÉ 3 (TRÊS) ANOS, SOMENTE DEVEM CONSUMIR ESTE PRODUTO SOB ORIENTAÇÃO
DE NUTRICIONISTA OU MÉDICO.
CUIDADOS DE CONSERVAÇÃO: Conservar em temperatura ambiente (15 - 30 °C). Proteger da luz e umidade.
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
Porção de 5 g (1 stick sachê)

Valor energético

Quantidade
por porção

% VD (*)

13 kcal = 54 kJ

1

Carboidratos

1,0 g

0

Proteínas

2,0 g

3

20 mg

1

Vitamina A

600 mcg

100

Vitamina E

10 mg

100

Sódio

Vitamina C

45 mg

100

Código

Biotina

30 mcg

100

Peso do produto (un.)

Cobre

900 mcg

100

Zinco

7,0 mg

100

Não contém quantidades significativas de gorduras totais,
gorduras saturadas, gorduras trans e fibra alimentar.
(*) % Valores Diários de Referência com base em uma dieta
de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser
maiores ou menores dependendo de suas necessidades
energéticas.
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RETIXIUM®
SABOR LIMÃO

RETIXIUM®
SABOR TANGERINA

RETIXIUM®
SABOR UVA

05.54.0014

05.54.0015

05.54.0013

220 g

225 g

223 g

Validade
No Registro MS Anvisa
Código EAN
Classificação fiscal
Caixa de embarque/peso

24 meses
Produto dispensado da obrigatoriedade de registro conforme
RDC no 27/2010
7894913002823

7894913002816

21069030

21069030

7894913002830
21069030

12 unidades - 2,95 kg

12 unidades - 3 kg

12 unidades - 3 kg

RETIXIUM®
PEPTÍDEOS DE COLÁGENO COM VITAMINAS E MINERAIS

FINALIDADE
Retixium® é indicado para indivíduos que desejam investir em seu bem-estar físico e restaurar a jovialidade e prevenir o envelhecimento
cutâneo. Possui fórmula com potencial antioxidante somado aos peptídeos de colágeno auxilia na proteção contra radicais livres e no
estimulo da síntese de colágeno da pele, cabelos e unhas.

APRESENTAÇÃO
30 stick sachês.
Sabor Limão, Tangerina e Uva.

COMPOSIÇÃO

Peptídeos de colágeno, ácido ascórbico (vit. C),DL-alfa-tocoferol (vit. E), bisglicinato de zinco,bisglicinato de cobre, acetato de retinol
(vit. A), biotina, veículo maltodextrina, aroma*, acidulante ácido cítrico, edulcorante artificial sucralose e corante**.
Tangerina: *idêntico ao natural de tangerina, ** artificial amarelo crepúsculo.
Limão: * idêntico ao natural de limão.
Uva: *idêntico ao natural de uva, **artificiais vermelho bordeaux e azul brilhante FCF.
NÃO CONTÉM GLÚTEN.
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SANGOVIT®
INFORMAÇÃO AO CONSUMIDOR
Sangovit® contém em sua formulação:
Vitamina B3 (nicotinamida): Essencial para o metabolismo. Estimula a circulação, importante nas funções cerebrais, revitalização da
pele, manutenção do sistema nervoso e do aparelho digestório, entre outros.
Vitamina B6 (piridoxina): além de essencial para o funcionamento do sistema nervoso, contribui para o metabolismo de
aminoácidos, formação das células sanguíneas e produção de anticorpos.
Ferro (Fe): atua na formação da hemoglobina, substância dos glóbulos vermelhos responsável por transportar oxigênio para todo
o corpo.

MODO DE USAR: Uso interno.
Crianças de 4 a 6 anos: tomar 1 (uma) colher de sopa (15 mL), 1 (uma) vez ao dia, preferencialmente antes das refeições.
Crianças de 7 a 10 anos: tomar 1 (uma) colher de sopa (15 mL), 2 (duas) vezes ao dia, preferencialmente antes das refeições.
Adultos: tomar 1 (uma) colher de sopa (15 mL), 2 (duas) vezes ao dia, preferencialmente antes das refeições.
AGITE ANTES DE USAR.
CONSUMIR ESTE PRODUTO CONFORME A RECOMENDAÇÃO DE INGESTÃO DIÁRIA CONSTANTE DA EMBALAGEM.
GESTANTES, NUTRIZES E CRIANÇAS DE ATÉ 03 (TRÊS) ANOS, SOMENTE DEVEM CONSUMIR ESTE PRODUTO SOB
ORIENTAÇÃO DE NUTRICIONISTA OU MÉDICO.
CUIDADOS DE CONSERVAÇÃO: Conservar em temperatura ambiente (15 - 30 °C). Proteger da luz e umidade.
NÃO CONTÉM AÇÚCAR.

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
Quantidade por porção
4 - 6 anos
COMPONENTES

Porção de
12,5 mL

7 - 10 anos

% DV
(**)

Porção de
15 mL

% DV
(**)

SANGOVIT®

Adultos
Porção de
30 mL

% DV
(**)

Código do produto
Peso do produto (un.)

Ferro

5,7 mg

96

6,9 mg

77

13,8 mg

99

Validade

Vitamina B3

4,9 mg

62

5,9 mg

49

11,9 mg

74

No Registro MS Anvisa

0,37 mg

74

0,45 mg

44

0,89 mg

68

Vitamina B6

Não contém quantidades significativas de valor energético, carboidratos, proteínas,
gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans, fibra alimentar e sódio.
(*) % - Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus
valores podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
(**) % - Ingestão Diária Recomendada para crianças segundo a RDC nº 269/2005.
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Código EAN
Classificação fiscal
Caixa de embarque/peso

05.50.0007
567,28 g
36 meses
Produto Dispensado
da obrigatoriedade de
Registro conforme a RDC
nº 27/2010.
7894913001673
21069030
24 unidades - 14,4 kg

SANGOVIT®
SUPLEMENTO VITAMÍNICO E MINERAL

FINALIDADE
Sangovit® atua na prevenção dos estados de deficiência de ferro em geral (como anemia pela falta de ferro) e na
prevenção do cansaço físico e mental.

APRESENTAÇÃO
Frasco com 500 mL.

COMPOSIÇÃO

Sulfato ferroso heptahidratado, nicotinamida (vit. B3), cloridrato de piridoxina (vit. B6); veículo: água purificada; acidulante:
ácido cítrico; conservantes: benzoato de sódio e sorbato de potássio; espessante: goma xantana; edulcorante: sucralose;
corantes, corante caramelo e corante vermelho bordeaux; aromatizante: aroma idêntico ao natural de canela.
NÃO CONTÉM GLÚTEN.
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SUPRINAN®
INFORMAÇÃO AO CONSUMIDOR

Suprinan® contém em sua formulação:
Vitamina A (retinol): contribui para o desenvolvimento e manutenção do tecido epitelial, dos órgãos de reprodução, ação protetora
na pele e mucosas, papel essencial na função da retina e no desenvolvimento normal dos dentes. Ajuda no funcionamento
adequado do sistema imunológico e confere elementos de defesa contra as infecções.
Vitamina B1 (tiamina): auxilia no metabolismo, especialmente dos carboidratos. Indispensável para o funcionamento do sistema nervoso.
Vitamina B2 (riboflavina): é necessária para a produção de energia. Indispensável para a pele e os nervos.
Vitamina B3 (niacina): estimula a circulação, importante nas funções cerebrais e revitalização da pele, também na manutenção do
sistema nervoso e do aparelho digestório.
Vitamina B5 (ácido pantotênico): auxilia no metabolismo em geral, apresentando papel essencial na regulação dos processos de
suprimento de energia.
Vitamina B6 (piridoxina): além de essencial para o funcionamento do sistema nervoso, contribui para o metabolismo de
aminoácidos, formação das células sanguíneas e produção de anticorpos.
Vitamina C (ácido ascórbico): antioxidante, auxilia na defesa contra infecções, ajuda na produção e manutenção do colágeno,
contribui para o desenvolvimento dos ossos, favorece a cicatrização e a absorção do ferro.

MODO DE USAR: Uso interno.
Tomar 2,5 mL 1 (uma) vez ao dia, ou conforme orientação médica e/ou de nutricionista.
AGITE ANTES DE USAR.
CONSUMIR ESTE PRODUTO CONFORME A RECOMENDAÇÃO DE INGESTÃO DIÁRIA CONSTANTE DA EMBALAGEM.
GESTANTES, NUTRIZES E CRIANÇAS DE ATÉ 03 (TRÊS) ANOS, SOMENTE DEVEM CONSUMIR ESTE PRODUTO SOB
ORIENTAÇÃO DE NUTRICIONISTA OU MÉDICO.
CUIDADOS DE CONSERVAÇÃO: Conservar em temperatura ambiente (15 - 30 °C). Proteger da luz e umidade.
ZERO AÇÚCAR.

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
Porção de 2,5 mL - ¼ copo de medida
QUANTIDADE
POR PORÇÃO

%VD*
1 - 3 anos

%VD*
4 - 6 anos

%VD*
7 - 10 anos

0 kcal / 0 kJ

-

-

-

0,0 g, dos quais:

-

-

-

Açúcares

0g

-

-

-

Vitamina A

225 mcg

56

50

45

Valor energético
Carboidratos totais

Vitamina B1

0,30 mg

60

50

33

Vitamina B2

0,30 mg

60

50

33

Vitamina B3

4,0 mg

67

50

33

Vitamina B5

1,5 mg

75

50

38

Vitamina B6

0,25 mg

50

50

25

15 mg

50

50

43

Vitamina C

Não contém quantidades significativas de valor energético, carboidratos, proteínas, gorduras totais, gorduras
saturadas, gorduras trans, fibra alimentar e sódio.
(*) % Valores Diários com base em uma Ingestão Diária Recomendada para crianças de 1 a 10 anos,
segundo a RDC 269/05. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas
necessidades nutricionais. (-) Valor Diário não estabelecido.

SUPRINAN®
Código do produto
Peso do produto (un.)
Validade
No Registro MS Anvisa
Código EAN
Classificação fiscal
Caixa de embarque/peso
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05.50.0008
255,72 g
24 meses
Produto Dispensado da obrigatoriedade de
Registro conforme a RDC nº 27/2010
7894913001666
21069030
36 unidades - 9,20 kg

SUPRINAN®
SUPLEMENTO À BASE DE VITAMINAS A, B1, B2, B3, B5, B6, C

FINALIDADE
Suprinan® é um suplemento vitamínico para crianças. Indicado para a prevenção de deficiências vitamínicas, especialmente para
crianças com pouco apetite ou com maus hábitos alimentares, pois possui em sua composição vitaminas essenciais para o
desenvolvimento e funcionamento adequado do organismo.

APRESENTAÇÃO
Frasco com 120 mL.
Sabor: Frutas Tropicais.

COMPOSIÇÃO

INGREDIENTES: Ácido ascórbico (Vit. C), nicotinamida (Vit. B3), cloridrato de tiamina (Vit. B1), riboflavina (Vit. B2), D-pantotenato de
cálcio (Vit. B5), cloridrato de piridoxina (Vit. B6), palmitato de retinol (Vit. A), veículo água purificada, emulsionante polissorbato 80,
conservante sorbato de potássio, regulador de acidez bicarbonato de sódio, agente espessante goma xantana, sorbitol e sucralose
(edulcorantes), aroma artificial de abacaxi e aroma natural de laranja (aromatizantes).
NÃO CONTÉM GLÚTEN.
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ZEAXAN®
INFORMAÇÃO AO CONSUMIDOR

Zeaxan é um suplemento de luteína e zeaxantina associados com vitaminas e minerais. Os carotenóides (luteína e zeaxantina) não são
sintetizados pelo corpo humano, por esta razão é necessária a ingestão regular.
Contém em sua formulação:
Zeaxantina: responsável pela visão central, foco da leitura, pela condução da visão e na prevenção de problemas na visão, como
cataratas e degeneração da mácula que se trata de um distúrbio metabólico relacionado a um acúmulo de material anormal
proveniente de resíduos oculares, o que prejudica a visão.
Luteína: reduz a fadiga ocular, brilho e sensibilidade à luz, fortalece o tecido ocular e melhora a qualidade da visão.
Vitamina C: antioxidante que auxilia na proteção dos danos causados por radicais livres, fortalecimento da imunidade e também uma
grande aliada contra o desenvolvimento da degeneração macular.
Vitamina E: antioxidante que protege a membrana celular ao neutralizar determinados subprodutos nocivos do metabolismo e auxilia
na redução do risco de catarata e degradação macular.
Cobre: auxilia no funcionamento do sistema imune e possui propriedades anti-inflamatória, bactericidas e antioxidante.
Selênio: antioxidante que auxilia na proteção dos danos causados por radicais livres e no funcionamento do sistema imune,
componente de enzimas antioxidantes relacionados à redução de catarata.
Zinco: está presente em mais de 100 enzimas, é um antioxidante que auxilia no metabolismo da Vitamina A nos olhos e é indispensável
ao funcionamento do sistema imunitário.

MODO DE USAR: Uso interno.
Ingerir 1 (uma) cápsula ao dia
1 CÁPSULA DE ZEAXAN® PROPORCIONA 10 MG DE LUTEÍNA E 2 MG DE ZEAXANTINA
CUIDADOS DE CONSERVAÇÃO: Manter ao abrigo da luz, umidade e calor excessivo.

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
Porção de 0,5 g (1 cápsula)
QUANTIDADE
POR PORÇÃO

%VD*

Valor Energético

4 kcal – 17kJ

0

Gorduras Totais

0,4 g

1

Gorduras Saturadas

0g

-

Gorduras trans

0g

-

0,3 g

-

0,3 g

-

Gorduras Monoinsaturadas
Ácido Oleico
Gorduras Poli-insaturadas
Colesterol

0g

-

0 mg

0

Vitamina C

22,5 mg

50

Vitamina E

5,0 mg

50

450 mcg

50

Código do produto

50

Peso do produto (un.)

Cobre
Selênio

17 mcg

Zinco

3,5 mg

50

Não contém quantidades significativas de carboidratos, proteínas, fibra alimentar
e sódio.
(*)% Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou
8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo
de suas necessidades energéticas. (-) Valores diários de referência não
estabelecidos.
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ZEAXAN®

Validade
No Registro MS Anvisa
Código EAN
Classificação fiscal
Caixa de embarque/peso

05.52.0021
24 meses
6.7106.0056.001-1
7894913002670
21069030
24 unidades

ZEAXAN®
SUPLEMENTO DE LUTEÍNA E ZEAXANTINA COM VITAMINAS E MINERAIS EM CÁPSULAS

FINALIDADE
Zeaxan é um suplemento em cápsulas de Zeaxantina (Tagete erecta) e Luteína (Tagete erecta) com vitaminas e minerais associados
desenvolvido especialmente para saúde da visão, auxilia na prevenção e atenuação da regeneração da mácula e pigmentação do
olho danificadas com o tempo pela exposição solar, envelhecimento, fumo e obesidade.

APRESENTAÇÃO
Blister com 30 cápsulas gel

COMPOSIÇÃO

Luteína (Tagete erecta), zeaxantina (Tagete erecta), ácido ascórbico (vit. C), DL-alfa tocoferol (vit. E), óxido de zinco (zinco), sulfato
de cobre (cobre), selenito de sódio (selênio) e veículo (azeite de oliva); cápsula: gelatina, água purificada, umectante (glicerina) e
coranteS (dióxido de titânio, vermelho 40 e óxido de ferro preto).
NÃO CONTÉM GLÚTEN.

CATÁLOGO DE PRODUTOS 2018/19 | 111

®

112 | CATÁLOGO DE PRODUTOS 2018/19

F A R M A C Ê U T I C A S.A.

F A R M A C Ê U T I C A S.A.

WWW.KRESS.COM.BR
RUA ORLEANS, 638 - JOINVILLE/SC - CEP: 89204-580 - FONE: (47) 3435.3166

