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Vitamina A 

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

Código de barras nº: 7898171288876 

Embalagem:  Plástica. 

Apresentação comercializada:  Frasco 
plástico contendo 60 softcaps de 600 μg RE. 

Prazo de validade: 24 meses. 

Introdução: 
 
Importância da vitamina A: 
 
 Reduz em 23% a mortalidade infantil e em 

40% a mortalidade materna; 
  Reduz a gravidade das infecções, como a 

infecção respiratória aguda e diarréia; 
 Mantém a saúde da visão e dos olhos; 
 É fundamental para o crescimento saudável 

das crianças. 
 

A vitamina A é essencial para o bom 
funcionamento dos olhos, pois a córnea, parte 
transparente do olho, é protegida por ela. A falta 
desta vitamina pode gerar dificuldade para 
enxergar em lugares onde a luz é fraca, causando 
alterações oculares, podendo levar até mesmo à 
cegueira total. 
 
É necessária para o crescimento e o 
desenvolvimento de crianças, e para as mulheres 
grávidas, para permitir o crescimento do feto. 
 



Quantidade por porção % VD (*)  

Vitamina A 600 μg RE 100% 

Não contém quantidades significativas de valor 
energético, carboidratos, proteínas, gorduras totais, 
gorduras saturadas, gordura trans, colesterol, fibra 
alimentar e sódio. 

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL  
Porção de 0,5  g (1 cápsula):  

* %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. 

Participa da defesa do organismo, pois ajuda a 
manter úmida e saudável as mucosas. As 
mucosas são um tipo de pele que recobre 
alguns órgãos por dentro, como o nariz, a 
garganta, a boca, os olhos, o estômago, e 
representam uma ótima proteção contra as 
infecções, tais como diarreia e infecções 
respiratórias, possibilitando uma recuperação 
mais rápida. 
 
O corpo não pode fabricar vitamina A, portanto, 
toda vitamina A que necessitamos deve provir 
dos alimentos. Contudo o corpo pode armazenar 
as porções que ingerimos de modo a termos uma 
reserva quando necessitamos. A deficiência da 
vitamina A, também chamada de hipovitaminose 
A, é responsável por uma série de problemas de 
saúde: 
 
 O crescimento e o desenvolvimento da 

criança ficam prejudicados; 
 Há uma dificuldade de enxergar no escuro 

(cegueira noturna); 
 Cegueira irreversível nas crianças; 
 Aumento da gravidade de infecções comuns, 

como a diarreia e infecções respiratórias. 

 
Ingredientes: 

 
Vitamina A (palmitato de retinol), veículo óleo de 
girassol. Cápsula: gelificante gelatina, umectante 
glicerina e corantes INS 129 e INS 124. 
 
Ingestão Diária Recomendada (IDR): 
 
Ingerir 1 (uma) cápsula ao dia, ou conforme 
orientação do médico ou nutricionista. Ingerir 
juntamente com 200 mL (1 copo) de água. 
 

LABORATÓRIO TIARAJU ALIMENTOS E COSMÉTICOS LTDA 
Av. Sagrada Família, 2924 – Anexo I Santo Ângelo – RS 
CEP: 98.805-678 | IND. BRASILEIRA 
SAC: 0800 644 2924 | tiaraju@tiaraju.com.br | www.tiaraju.com.br 
Farmacêutico Responsável: Antonio Carlos Luca Rigon CRF RS 3037. 

facebook.com/labtiaraju 

Conservação do produto: 
 
• Temperatura ambiente (15–30°C), 

protegido da luz e umidade. 
 
Informações importantes: 
 
• Gestantes, nutrizes e crianças até 3 (três) 

anos, somente devem consumir este 
produto sob orientação de nutricionistas 
ou médicos. 
 

• Não contém glúten. 
 

• 1 cápsula = 100% da IDR (Ingestão Diária 
Recomendada). 


