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Zirvit Vita
Suplemento de Vitaminas e Minerais

 
APRESENTAÇÃO
Caixa com 30 cápsulas moles.

INGREDIENTES:  carbonato de cálcio, óleo de soja, óleo de peixe, óxido 
de magnésio, cloreto de colina, fumarato ferroso, ácido ascórbico, água puri-
ficada, nicotinamida, acetato de racealfatocoferol, óxido de zinco, pantotena-
to de cálcio, sulfato de manganês, sulfato de cobre, cloridrato de piridoxina, 
palmitato de retinol, nitrato de tiamina, riboflavina, selenito de sódio, ácido 
fólico, colecalciferol, iodeto de potássio, cloreto de cromo, molibdato de só-
dio, biotina, cianocobalamina, emulsificantes lecitina de soja e monoestearato 
de glicerila. Cápsula: água purificada, gelificante gelatina, umectante glicerol 
e corantes óxido de ferro preto, óxido de ferro vermelho, vermelho cochonilha 
e vermelho azorrubina.

ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE AMENDOIM, SOJA E PEIXE 
NÃO CONTÉM GLÚTEN
COLORIDO ARTIFICIALMENTE
NÃO CONTÉM AÇÚCAR
Este não é um alimento reduzido em valor energético
ALTO CONTEÚDO DE ÔMEGA 3
Este não é um alimento baixo ou reduzido em gorduras saturadas

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL - PORÇÃO DE 1,7 g (1 Cápsula)
QUANTIDADE POR PORÇÃO    % VD (*)
Valor energético 5 kcal = 22 kJ **
Gorduras totais, das quais: 0,5 g 1%
Gorduras saturadas 0 g 0%
Gorduras trans 0 g **
Gorduras monoinsaturadas 0,1 g **
Gorduras poliinsaturadas 0,3 g **
      ácido docosahexaenoico (DHA) 125 mg **
      ácido eicosapentaenoico (EPA) 25 mg **
colesterol 0 mg **
VITAMINA A (retinol) 300 mcg RE 50%
VITAMINA B1 (tiamina) 0,7 mg 58%
VITAMINA B2 (riboflavina) 0,7 mg 54%
VITAMINA B3 (nicotinamida) 9 mg 56%
VITAMINA B5 (ácido pantotênico) 3 mg 60%
VITAMINA B6 (piridoxina) 0,95 mg 73%
VITAMINA B8 (biotina) 15 mcg 50%
VITAMINA B9 (ácido fólico) 200 mcg 83%
VITAMINA B12 (cianocobalamina) 1,3 mcg 54%
VITAMINA C (ácido ascórbico) 30 mg 67%
VITAMINA D3 (colecalciferol) 5 mcg 100%
VITAMINA E (tocoferol) 5 mg 50%
COLINA 50 mg 9%
CÁLCIO  150 mg 15%
COBRE 500 mcg 56%
CROMO 15 mcg 43%
FERRO 14 mg 100%
IODO 100 mcg 77%
MAGNÉSIO 75 mg 29%
MANGANÊS 1 mg 43%
MOLIBDÊNIO 23 mcg 51%
SELÊNIO 15 mcg 44%
ZINCO 5 mg 71%
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 valo-
res diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades 
energéticas.
** Valores diários não estabelecidos.



Consumir este produto conforme a Recomendação de Ingestão Diária cons-
tante 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 embala-
gem original, em temperatura ambiente (entre 15 e 30°C), protegido da luz e 
umidade.

RECOMENDAÇÃO DE CONSUMO: Administrar, via oral, 1 (uma) cáp-
sula ao dia.

Zirvit Vita é um suplemento vitamínico e mineral com alto conteúdo de ômega 3 
(DHA / EPA) ao qual destacam-se:

•  Ácido fólico: O ácido fólico auxilia na formação do tubo neural do feto 
durante a gravidez e na síntese de aminoácidos.

•  Colina: contribui para o metabolismo da homocisteína  e para o metabo-
lismo lipídico.

•  Vitamina B1 (Tiamina): auxilia no metabolismo de proteínas, carboi-
dratos e gorduras.

•  Vitamina B6: auxilia no metabolismo de proteínas, do glicogênio e na 
síntese de cisteína.

•  Vitamina B12: auxilia na formação de células vermelhas do sangue e no 
processo de divisão celular.

•  Vitamina C: auxilia no funcionamento do sistema imune e no metabo-
lismo energético.

•  Vitamina D: auxilia na absorção de cálcio e fósforo e no funcionamento 
muscular.

•  Cálcio: auxilia na formação e manutenção de ossos e dentes, na coagula-
ção do sangue e no funcionamento neuromuscular.

•  Magnésio: auxilia na formação de ossos e dentes, no funcionamento 
muscular e no equilíbrio dos eletrólitos.

•  Manganês: manganês auxilia na formação de ossos e tecidos conjuntivos.

•  Ferro: auxilia na formação das células vermelhas do sangue e no trans-
porte do oxigênio no organismo.

•  Iodo: auxilia no metabolismo energético e contribui para a manutenção 
da pele.

•  Cobre: auxilia no funcionamento do sistema imune e no transporte de 
ferro no organismo.

•  Selênio: auxilia na proteção dos danos causados pelos radicais livres e 
no funcionamento do sistema imune.

•  Zinco: auxilia no funcionamento do sistema imune e na síntese de proteínas.

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

Fabricado por: Catalent Brasil Ltda.
Av. José Vieira, 446 • Distrito Industrial • CEP: 13347-360
Fone/Fax: 19 3936.9199• Indaiatuba/ SP
CNPJ: 45.569.555/0007-82 • Indústria Brasileira.

Embalado 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.


