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Suplemento de Vitaminas e Minerais
Colorido artificialmente

O que é o VitasuprAZ?

É um suplemento vitamínico-mineral; por esta razão, todos e cada um dos elementos de sua 
fórmula não têm por finalidade efeitos terapêuticos. 
Sua fórmula é permanentemente estudada a fim de mantê-la atualizada, incorporando-lhes 
as novas descobertas científicas no campo nutricional. Quando tomando regularmente, cada 
um dos ingredientes de sua fórmula tem por objetivo suprir as prováveis deficiências de 
nutrientes que a dieta ou outras condições biológicas podem originar.

Como devo usar o VitasuprAZ?

Deve-se tomar 1 comprimido ao dia, por tempo indeterminado, preferencialmente junto 
com uma das refeições.

Como devo guardar o VitasuprAZ?

O produto deve ser mantido em sua embalagem original, em local fresco e seco, abaixo de 
25ºC.

Os suplementos de vitaminas e minerais são muito sensíveis à umidade, por isso evite 
manipular todos os comprimidos de uma vez. Recomenda-se retirar parcialmente o lacre do 
frasco, permitindo apenas a passagem do comprimido que será utilizado.

CONSUMIR  ESTE   PRODUTO CONFORME A RECOMENDAÇÃO DE INGESTÃO 

DIÁRIA CONSTANTE NA EMBALAGEM.

GESTANTES NUTRIZES E CRIANÇAS DE ATÉ 3(TRÊS) ANOS, SOMENTE 

DEVEM CONSUMIR ESTE PRODUTO SOB ORIENTAÇÃO DE NUTRICIONISTA 

OU MÉDICO.

Ingredientes:  fosfato dicálcio dihidratado, carbonato de cálcio, óxido de magnésio, ácido 
ascórbico, fumarato ferroso, vitamina E, nicotinamida, óxido de zinco, pantotenato de cálcio, 
sulfato de manganês monohidratado, vitamina A, vitamina B12, vitamina D3, mononitrato 
de tiamina, cloridrato de piridoxina, vitamina K, riboflavina, sulfato cúprico anidro, ácido 
fólico, cromo biometal, molibdato de sódio dihidratado, selênio de sódio anidro, iodeto 
de potássio, D-biotina. Estabilizantes: celulose microcristalina e croscarmelose sódica, 
veículo: polietilenoglicol, lubrificante: estearato de magnésio, antiumectante: dióxido de 
silício, revestimento (estabilizante: hidroxipropilmetilcelulose, corante inorgânico: dióxido 
de titânio, veículo: polietilenoglicol, corante artificial: amarelo crepúsculo, emulsificante: 
polisorbato 80). Zero açúcar. NÃO CONTÉM GLÚTEN.
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INFORMAÇÃO NUTRICIONAL

Porção de 1,672g (1 comprimido)

Quantidade por porção %VD*

Carboidratos                                                              0g, dos quais: 0%

Açúcares                                                                    0g **

Vitamina A 400 mcg 67%

Tiamina 1,2 mg 100%

Riboflavina 1,3 mg 100%

Niacina 16 mg 100%

Ácido pantotênico 5,0 mg 100%

Vitamina B6 1,3 mg 100%

Ácido fólico 240 mcg 100%

Vitamina B12 2,4 mcg 100%

Vitamina C 45 mg 100%

Vitamina D 5,0 mcg 100%

Vitamina E 6,7 mg 67%

Biotina 30 mcg 100%

Vitamina K 65 mcg 100%

Cálcio 250 mg 25%

Cobre 450 mcg 50%

Cromo 18 mcg 51%

Ferro 8,1 mg 58%

Iodo 33 mcg 25%

Magnésio 100 mg 38 %

Manganês 1,2 mg 52%

Molibdênio 23 mcg 51%

Selênio 20 mcg 59%

Zinco 7,0 mg 100 %

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

* % Valores diários de referência com base em uma dieta de 2000 Kcal ou 8400 kJ. Seus valores 
diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
** Valor Diário não estabelecido
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