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Zinco 

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

Código de barras nº: 7898171289231 

Embalagem: Plástica. 

Apresentação comercializada:  Frasco plástico 
contendo 60 comprimidos de 250 mg, sendo 
7 mg de zinco. 

Prazo de validade: 24 meses. 

Introdução: 
 
O zinco é importante para o funcionamento 
adequado do sistema imunológico. 
 
Como um componente estrutural e/ou 
funcional de várias enzimas, o zinco participa 
de muitas reações do metabolismo celular, 
incluindo processos fisiológicos, tais como 
função imune, antioxidante, crescimento e 
desenvolvimento. 
 
O zinco participa de reações na síntese ou 
degradação de carboidratos, lipídeos, 
proteínas e ácidos nucléicos. Também está 
envolvido nos processos de transporte, 
função imune e expressão da informação 
genética. 
 
Algumas das principais fontes desse mineral 
são: carnes bovinas, peixes, aves, leite e 
derivados, ostras, mariscos, cereais, nozes e 
feijão. 



Quantidade por porção % VD (*)  

Zinco  7 mg 100% 

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

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL  
Porção 0,25 g (1 comprimido):  

* %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: 
 

Bisglicinato de zinco, antiumectante celulose 
microcristalina, e dióxido de silício, 
lubrificante estearato de magnésio e 
estabilizante croscarmelose. 
 
Ingestão diária recomendada (IDR):  
 
Ingerir 1 (um) comprimido ao dia, com 
quantidade suficiente de água, ou conforme 
orientação de seu médico ou nutricionista. 
 
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 comprimido = 100% da IDR (Ingestão 
Diária Recomendada). 
 

• Nova fórmula: Com mineral quelato. 
Melhor absorção. 
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