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Suplemento de Vitaminas e Minerais
 
COMPRIMIDO REVESTIDO

APRESENTAÇÃO
Caixa com 30 comprimidos revestidos.

INGREDIENTES: fosfato de cálcio dibásico, óxido de magnésio, bisglicinato ferroso, ci-
trato malato de cálcio, ácido ascórbico, lisinato de magnésio, taurato de magnésio, amidogli-
cato de sódio, acetato de Dl-alfa-tocoferol, mono l-metionina-sulfato de zinco, nicotinamida, 
bisglicinato de manganês, bisglicinato cúprico, óleo de girassol, tartarato de colina, pantote-
nato de cálcio, óxido de zinco, acetato de retinol, menaquinona, colecalciferol, riboflavina, 
cloridrato e piridoxina, nitrato de tiamina, cianocobalamina, fitomenadiona, picolinato de 
cromo, ácido fólico, iodeto de potássio , molibdato de amônia, selenato de sódio, biotina, es-
tabilizante celulose microcristalina, polivilpirrolidona e hidroximetilpropilcelulose, agente 
de corpo ou massa etilcelulose, umectante triacetina, lubrificante estearato de magnésio, cor-
ante dióxido de titânio e antiumectante dióxido de silício.

NÃO CONTÉM GLÚTEN
NÃO CONTÉM AÇÚCAR
Este não é um alimento reduzido em valor energético
USO ORAL

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL - PORÇÃO DE 1,632 g (1 COMPRIMIDO)
                             QUANTIDADE POR PORÇÃO                                   % VD (*)
Valor energético   0 kcal = 0 kJ 0%
Carboidratos   0,0 g, dos quais: 0%
       Açúcares  0,0 g **
Colina  (tartarato de colina)  5,5 mg 1%
Vitamina A  (retinol)  600 mcg RE 100%
Vitamina B1  (tiamina)  1,2 mg 100%
Vitamina B2  (riboflavina)  1,3 mg 100%
Vitamina B3  (nicotinamida)  16 mg 100%
Vitamina B5  (ácido pantotênico)  5 mg 100%
Vitamina B6  (piridoxina)  1,3 mg 100%
Vitamina B9  (ácido fólico)  240 mcg 100%
Vitamina B12  (cianocobalamina)  1,2 mcg 50%
Vitamina C  (ácido ascórbico)  45 mg 100%
Vitamina D3  (colecalciferol)  2 mcg 40%
Vitamina E  (alfa-tocoferol)  10 mg 100%
Vitamina H  (biotina)  30 mcg 100%

Vitamina K
  K1 (fitomenadiona)  65 mcg 100%                     K2-7 (menaquinona)

FÓRMULA EXCLUSIVA



Cálcio
          (fosfato de cálcio dibásico)   

120 mg 12%                    (citrato malato de cálcio)   
Cobre   (bisglicinato cúprico)   900 mcg 100%
Cromo  (picolinato de cromo)   35 mcg 100%
Ferro (bisglicinato ferroso)   14 mg 100%
Fósforo (fosfato de cálcio dibásico)   85 mg 12%
Iodo  (iodeto de potássio)   130 mcg 100%
Magnésio     (óxido de magnésio)   

120 mg 46%Magnésio     (lisinato de magnésio)    
Magnésio    (taurato de magnésio) 
Manganês  (bisglicinato de manganês)   2,3 mg 100%
Molibdênio  (molibidato de amônio)   45 mcg 100%
Selênio  (selenato de sódio)   34 mcg 100%

Zinco
           (mono l-metionina-sulfato de zinco)  

7 mg 100%                    (óxido de zinco)

“Não contém quantidade significativa 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 não estabelecidos.

Consumir este produto conforme a Recomendação de Ingestão Diária constante da em-
balagem.

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.

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

RECOMENDAÇÃO DE CONSUMO: 1 comprimido ao dia.

Nº DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE: VIDE CAR-
TUCHO

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.


