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MULTIVITA
Quelatos

Ficha Técnica
Introdução:

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

Código de barras nº: 7898171290237

Embalagem: papel.

Apresentação comercializada: Cartucho com
frasco pet contendo 60 cápsulas de 500 mg.

Prazo de validade: 18 meses.

Multivita Quelatos é uma fórmula nutricional
completa,
com
vitaminas
e
minerais
fundamentais para homens e mulheres em
diferentes faixas etárias. É indicado como
complemento alimentar e como suporte em
dietas irregulares ou deficientes. Auxilia na
reposição de micronutrientes e nas perdas
ocorridas no dia a dia, na prática de exercícios
físicos e demais condições que requerem uma
complementação da dieta habitual.
Multivita Quelatos melhora a disposição,
performance física, diminui a sensação de
cansaço e o estresse físico e mental. Auxilia no
combate aos radicais livres e nas defesas do
organismo. Não apresenta contraindicações nas
doses preconizadas.
Multivita Quelatos é constituído por minerais
de alta biodisponibilidade, os minerais
aminoácidos quelatos, o que garante maior
absorção e efetividade do que outras formas de
suplementos minerais, suprindo, as deficiências
de forma mais

efetiva, pois, o mineral e o aminoácido continua
ligados na passagem pelo trato gastrointestinal,
impedindo a interferência de outros compostos
em sua absorção e garantindo que estes sejam
transportados para os tecidos sem causar efeitos
colaterais.

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
Porção 0,6 g (1 cápsula):
Quantidade por porção

% VD (*)

Vitamina A

600 mcg RE

100%

Vitamina C

45 mg

100%

Ingredientes: Mix de vitaminas e minerais
(bisglicinato de magnésio, antiumectantes
celulose e dióxido de silício, bisglicinato de ferro,
ácido ascórbico, bisglicinato de zinco, acetato
DL-alfa
tocoferol,
niacinamida,
ácido
pantotênico, bisglicinato de manganês, acetato
de retinol, riboflavina, cloridrato de piridoxina,
cloridrato de tiamina, D-biotina, bisglicinato de
cobre,
iodeto
de
potássio,
ácido
pteroilmonoglutâmico, picolinato de cromo,
molibdato
de
sódio,
selenometionina,
colecalciferol e cianocobalamina. Cápsula
gelatinosa
(gelificante
gelatina,
corante
inorgânico dióxido de titânio e corantes
artificiais: amarelo crepúsculo e vermelho 40).

Vitamina D

5 µg

100%

Vitamina E

10 mg

100%

Tiamina (B1)

1,2 mg

100%

Riboflavina (B2)

1,3 mg

100%

Niacina (B3)

16 mg

100%

Ácido pantotênico

5 mg

100%

Vitamina B6

1,3 mg

100%

Biotina

30 µg

100%

Ácido fólico

240 µg

100%

Vitamina B12

2,4 µg

100%

Sugestão de Uso: Ingerir 1 cápsula ao dia, com
200 mL (1 copo) de água, ou conforme
orientação do médico e / ou nutricionista.

Ferro

14 mg

100%

Magnésio

52 mg

20%

Zinco

7 mg

100%

Conservação do produto:

Iodo

130 µg

100%

Conservar o produto em temperatura ambiente
(15 – 30 °C), protegido da luz e umidade.

Cobre

900 µg

100%

Selênio

34 µg

100%

Informações importantes:

Molibdênio

45 µg

100%

• "Consumir este produto conforme a
Recomendação de Ingestão Diária constante
da embalagem."

Cromo

35 µg

100%

Manganês

2,3 mg

100%

• Gestantes, nutrizes e crianças até 3 (três)
anos, somente devem consumir este produto
sob orientação de nutricionista ou médico.
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Não contém quantidades significativas de valor
energético, carboidratos, proteínas, gorduras totais,
gorduras saturadas, gordura trans, fibra alimentar e
sódio.
* %Valores Diários 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. **Valores diários não
estabelecidos.

