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USO ORAL

APRESENTAÇÃO
Suspensão oral: frasco com 30 ml.  Acompanha seringa dosadora.

INGREDIENTES: Água, bisglicinato de cálcio, sorbitol, ácido ascórbico, bisglicinato de zinco, fosfato de 
sódio, acetato de racealfatocoferol, menaquinona, nicotinamida, glicinato férrico, acetato de retinol, colecal-
ciferol, pantotenato de cálcio, cianocobalamina, riboflavina, óleos de girassol, cloridrato de tiamina, óxido de 
cobre, iodeto de potássio, cloridrato de piridoxina, ácido fólico, selenato de sódio, biotina, acidulante ácido 
cítrico, aroma de tutti-frutti, estabilizante celulose microcristalina, sequestrante edetato dissódico, conservador 
benzoato de sódio, espessante carboximetilcelulose, edulcorantes sucralose e acessulfame de potássio, emul-
sificante lecitina de soja. 

ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE SOJA E PEIXE

NÃO CONTÉM GLÚTEN 
NÃO CONTÉM AÇÚCAR
Este não é um alimento reduzido em valor energético
Contém aromatizante artificial sabor tutti-frutti
     

                         



1. Retire a tampa do frasco e 
acople o adaptador ao bocal 
do frasco; 

2. Empurrar a ponta do 
dosador oral no orifício do 
adaptador;

3. Vire o frasco de cabeça para baixo, 
segurando-o com uma das mãos e com 
a outra puxe o êmbolo do dosador
com suavidade, aspirando 
o produto até a 
dose definida;

4. Retire o dosador oral 
do orifício do adaptador; 

5. Coloque a ponta da 
seringa na boca, na parte 
interior da bochecha e com 
cuidado empurre o êmbolo 
para baixo devagar para 
não esguichar o produto, 
evitando o engasgo; 

6. Remova o dosador da boca, lave-o 
em água e seque-o, guardando 
até a próxima utilização. 
Feche o produto, com 
sua tampa.

Repita os passos acima para cada dose, conforme indicado pelo seu médico ou nutricionista.

Nº DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE: VIDE CARTUCHO

Fabricado por: Arese Pharma Ltda.
Rua Marginal à Rodovia Dom Pedro I, 1081 • Caixa Postal: 4117 • CEP:13273-902 
Valinhos-SP • SAC: 0800 770 79 70 • CNPJ: 07.670.111/0001-54 • Indústria Brasileira.

* 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 não estabelecidos. 

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 o produto em sua embalagem original, em temperatura ambiente (entre 15 e 30°C), protegido da luz e umidade.
Atenção: Zirvit Baby é isento de corantes (que podem causar reações alérgicas) e por isso sua coloração pode 
variar de amarelo a caramelo sem perder suas propriedades nutricionais.

AGITAR VIGOROSAMENTE O PRODUTO ANTES DO USAR.

Prazo de validade: 24 meses após a data de fabricação.
Não utilizar após vencimento do prazo de validade.

RECOMENDAÇÃO DE CONSUMO: 
Administrar, via oral, 2 mL 1 vez ao dia.

Instruções de uso da seringa dosadora


