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VITAL C GUMMIES
Suplemento de Vitamina C

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

Código de barras nº: 7898171290572

Embalagem: plástica.

Apresentação comercializada: frasco plástico 
contendo 30 gomas, de 60 g.

Prazo de validade: 18 meses. 

Introdução:

As balas de gomas são uma fórmula fácil e
divertida de suplementar a dieta com a
vitamina C.

O produto foi desenvolvido com ingredientes
naturais, incluindo aromas e corantes,
garantindo a segurança de uso para as crianças
e uma suplementação de acordo com as
necessidades de cada faixa etária.

VITAMINA C

Contribui para a absorção do ferro dos
alimentos, antioxidante.*

Bibliografia:
- *Who, “Vitamins and mineral requirements in human
nutrition”, 2ª ed., 2004.



INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
Porção de 2 g (1 unidade):

Ingredientes: açúcar, xarope de glicose, amido de
milho, ácido L-ascórbico (vitamina C), regulador de
acidez citrato de sódio, aromatizante, acidulante
ácido cítrico, corante artificial amarelo crepúsculo.

ALÉRGICOS: PODE CONTER LEITE E SOJA. 
NÃO CONTÉM GLÚTEN.

Sugestão de Uso: 1 bala ao dia.

Conservação do produto:

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

Informações importantes:

• Sabor laranja.

• Zero Lactose.
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* %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 de referência com base na
ingestão diária recomendada (IDR) para crianças de 7 –
10 anos (Resolução RDC n°269/05).
***%Valores Diários de referência com base na
ingestão diária recomendada para criança de 4 – 6
anos (Resolução RDC n°269/05).
****VD não estabelecidos.

Uma unidade atende 100% das necessidades
diárias de Vitamina C para crianças de 4 a 6 anos
e 86% das necessidade diárias de crianças de 7 a
10 anos.

Quantidade por porção %VD (*)
%VD 

(**)

%VD 

(***)

Valor

energético
7 kcal = 30 kJ 0% **** ****

Carboidratos 1,7  g 1% **** ****

Vitamina C 30 mg 67% 86% 100%

Não contêm quantidade significativa de proteínas,

gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans, fibra

alimentar e sódio.


