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MULTIVITA  
  Mulher 

Registro: Isento no M.S. conforme Resolução 
RDC nº 27/10. 

Código de barras nº: 7898171289453 

Embalagem: Papel. 

Apresentação comercializada: Cartucho com 
frasco pet contendo 60 softcaps, de 1250 
mg. 

Prazo de validade: 18 meses. 

Introdução: 
 
Homens e mulheres têm necessidades nutricionais 
específicas. Multivita Mulher é um suplemento 
vitamínico completo com fórmula balanceada 
especialmente desenvolvida para atender as 
necessidades nutricionais específicas das mulheres. 
Possui níveis ajustados de vitaminas e minerais 
necessários para a saúde da mulher, dentro dos 
limites diários recomendados. Além disso, contém 
ferro e ácido fólico, importantes para a saúde das 
mulheres. 

 Proporciona mais energia e disposição para as 

tarefas do dia a dia; 

 Melhora as defesas do organismo; 

 Complementa a sua dieta, mantendo-a saudável 

e equilibrada; 

  Atividade antioxidante; 

 Contém em sua fórmula o óleo de linhaça que é 

produzido a partir das sementes de linho (Linum 

usitatissimum). 

 A linhaça é rica em ácidos graxos do tipo Ômega 

3, 6 e 9. O ômega 3 é responsável pelo 

desenvolvimento das células e bom 

funcionamento das funções cerebrais, além de 

manter a saúde cardiovascular, devido a 

redução dos níveis de colesterol LDL. 



Quantidade por porção % VD (*)  

Valor energético 14 Kcal = 60 kJ 1 % 

Gorduras totais 1,6 g 3 % 

Vitamina A 400 μg RE 67 % 

Vitamina D 5 μg 100 % 

Vitamina C 45 mg 100% 

Vitamina E 6,7 mg 67% 

Tiamina 1,0 mg 83% 

Riboflavina 1,0 mg 77% 

Niacina 14 mg 88% 

Vitamina B6 1,3 mg 100% 

Ácido fólico 200 μg 83% 

Vitamina B12 2,4 μg 100% 

Biotina 30 μg  100 % 

Ácido pantotênico 5 mg 100 % 

Vitamina K 25 μg 38 % 

Cálcio  250 mg 25 % 

Ferro  10 mg 71 % 

Magnésio 65 mg 25 % 

Zinco 7 mg 100 % 

Iodo 33 μg 25 % 

Cobre 450 μg 50 % 

Selênio 20 μg 59 % 

Molibdênio 23 μg 51 % 

Cromo 25 μg 71 % 

Manganês 1,8 mg 78 % 

Não contém quantidades significativas de  
carboidratos, proteínas, gordura trans, colesterol, fibra 
alimentar e sódio. 

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL  
Porção de 2,7  g (2 cápsulas):  

*%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. 

Ingredientes: 
 
Veículo óleo de linhaça, mix de vitaminas e 
minerais (maltodextrina, carbonato de cálcio 
(cálcio), sulfato de magnésio (magnésio), ácido L-
ascórbico (vitamina C), nicotinamida (niacina), 
acetato D-alfa tocoferol (vitamina E), sulfato de 
zinco (zinco), Sulfato de manganês (manganês), 
Acetato de retinol (vitamina A), nitrato de 
tiamina (vitamina B1), cloridrato de riboflavina 
(vitamina B2), D-Pantotenato de Cálcio (ácido 
pantotenico pirofosfato de ferro (ferro), 
cloridrato de piridoxina (vitamina B6), Sulfato de 
cobre anidro (cobre), Ácido N-pteroil- L- 
glutâmico (ácido fólico), fitomenadiona (vitamina 
K), selenito de sódio (selênio), iodeto de potássio 
(iodo), molibdato de sódio (molibdênio), 
picolinato de cromo (cromo), D-Biotina, 
colecalciferol (vitamina D3), cianocobalamina 
(vitamina B12)). Invólucro (cápsula): gelificante 
gelatina, umectante glicerina, corantes INS 171, 
INS 123, INS 129 e INS 133. 
 
Ingestão Diária Recomendada (IDR): 
 
Ingerir 1 a 2 cápsulas ao dia, juntamente com 
200 mL (1 copo) de água. 
 
Conservação do produto: 
 
• Temperatura ambiente (15-30°C), protegido 

da luz e umidade. 
 
Informações importantes: 
 
• Gestantes, nutrizes e crianças até 3 anos 

somente devem consumir este produto sob 
orientação de nutricionista ou médico. 

 
• Não contém glúten. 
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