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Suplemento vitamínico e mineral em cápsulas que serve para
completar a alimentação com as vitaminas e minerais essenciais que
a alimentação pode não conseguir suprir, seja pela correria no dia-adia, ou por uma dieta restritiva (como num regime para perda de peso)
ou ainda após uma cirurgia de redução do estômago, por exemplo.
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A-Z
O QUE É?
®

A-Z é um completo suplemento vitamínico mineral em cápsulas.
PARA QUE SERVE?
®
A-Z serve para completar a alimentação com as vitaminas e minerais essenciais que a alimentação pode não conseguir suprir, seja pela correria no dia-a-dia, ou
por uma dieta restritiva – como num regime para perda de peso – ou ainda após uma cirurgia de redução do estômago, por exemplo.
COMO AGE?
®
A-Z age fornecendo ao organismo as vitaminas e minerais essenciais para atender as necessidades específicas dos Brasileiros.
Cálcio: Ajuda na formação e manutenção de dentes e ossos fortes, ajudando a reduzir o risco de osteoporose.
Magnésio: Necessário para a produção de energia a partir dos alimentos e para o funcionamento normal do sistema nervoso e muscular. É ainda essencial para
a resistência dos ossos e dentes.
Iodo: Essencial para produção do hormônio tireoidiano. É importante para o funcionamento normal do sistema neurológico e essencial p/ produção de energia a
partir dos alimentos.
Ferro: Está associado ao transporte de oxigênio pelo sangue e para produção de energia a partir dos alimentos.
Manganês: Necessário para formação normal dos ossos. Contribui para proteção das células contra os danos causados pelos radicais livres.
Vitamina E: Necessária para produção adequada de células vermelhas no sangue, nos músculos e nos tecidos.
Cobre: Necessário para o funcionamento normal do sistema de defesas do organismo.
Cromo: Necessário para o metabolismo adequado dos carboidratos, proteínas e gorduras.
Selênio: Necessário para resposta apropriada do sistema imunológico e para absorção do iodo no metabolismo dos hormônios da tireóide.
Molibdênio: Aparece como co-fator de algumas enzimas importantes ao metabolismo, sendo importante p/ o funcionamento normal das células e p/ manter o
crescimento normal.
Vitamina A: Auxilia a formar e manter saudáveis, a pele, olhos, dentes, gengiva, cabelo, mucosas e glândulas. É necessária para a visão noturna e diferenciação
das cores.
Vitamina C: Antioxidante.
Niacina: Contribui para o desenvolvimento e estrutura saudável da pele e das membranas mucosas.
Zinco: Importante para o bom funcionamento do sistema de defesa do organismo.
Ácido Pantotênico: Necessário para o metabolismo e a conversão de gordura em energia, e importante na formação de hormônios e substâncias que regulam o
sistema nervoso.
Vitamina B12: Ajuda na formação das células vermelhas do sangue, DNA, RNA e fibras nervosas.
Riboflavina: Auxilia na formação de células vermelhas do sangue e na boa estrutura da mucosa da superfície da língua, da boca, dos olhos e do intestino.
Vitamina B6: Necessária para o metabolismo normal das proteínas e do ferro, além de seu transporte.
Vitamina K: Necessária para a coagulação normal do sangue e muito importante para manter o metabolismo e a resistência da estrutura óssea do corpo.
Tiamina: È necessária para o funcionamento apropriado do sistema nervoso e dos músculos.
Biotina: Necessária para formação de ácidos graxos. Também para o metabolismo e produção de energia a partir da gordura.
Vitamina D: Necessária para ossos fortes e crescimento normal em crianças. Ajuda o corpo a absorver e utilizar o fósforo e cálcio da alimentação.
Ácido Fólico: Necessário para a formação do sangue e para a divisão celular, especialmente do trato-gastrointestinal.
COMO USAR?
®
Ingerir 2 cápsulas de A-Z uma vez ao dia.
COMPOSIÇÃO
Óleo de soja, carbonato de cálcio, óxido de magnésio, ácido ascórbico, fumarato ferroso, niacinamida, acetato de tocoferol, óxido de zinco, pantotenato de
cálcio, sulfato de manganês, selênio aminoácido complexo, cloridrato de piridoxina, biotina, riboflavina, palmitato de vitamina A, mononitrato de tiamina, óxido
cúprico, iodeto de potássio, ácido fólico, cianocobalamina, vitamina D, cloreto de cromo, vitamina K, molibdato de sódio, emulsificante lecitina de soja e cápsula
(gelatina, glicerina, água purificada, glaceante cera de abelha, corantes dióxido de titânio, óxido de ferro preto, amarelo crepúsculo, vermelho 40, vermelho
azorrubina).
APRESENTAÇÃO
®
A-Z está disponível na forma de cápsulas gelatinosas moles em embalagem com 60 cápsulas.
RECOMENDAÇÕES
“Consumir este produto conforme a Recomendação de Ingestão Diária constante da embalagem”.“Gestantes, nutrizes e crianças até 3 (três) anos,
somente devem consumir este produto sob orientação de nutricionistas ou médico”.
CONSERVAÇÃO
Mantenha o frasco firmemente fechado.
Guarde em local fresco e seco (15º a 30ºC).
Esta embalagem foi selada para sua proteção. Não utilize o produto em caso de violação.
TABELA NUTRICIONAL

Produto: A-Z CAPS GEL MOLE C/60
Cód. do produto: 8176
Classe: LA
Denominação genérica: Apresentação: Embalagem contendo 60 cápsulas gelatinosas moles.
Restrição de uso: Via de administração: Uso oral
Nº de MS: Produto Isento de Registro pela Resolução
RDC nº 27, de 06 de agosto de 2010.
Cód. de Barras: 7896112181767
Cód da Caixa de Embarque: 402782 (Cx/Emb 65A)
Quant. de unidades por CE.: 50 unidades
Dimensões da CE.: 298x298x235mm
Faca/Dimensões da Cartonagem: F-99 (58x58x115mm); 502278
Classe Terapêutica: Suplemento Alimentar
Tipo de Tarja: Referência: Validade: 24 meses
Classificação fiscal: 21069030
Lista PIS/Confins: 9,25%
Peso unitário: 165g
Peso por Cx. de Embarque: 8,79kg
IPI: 0%

Fabricado por:
RELTHY LABORATÓRIOS LTDA.
CNPJ: 58.884.735/0001-05.
Av. José Vieira, 446 – Distrito Industrial –
Indaiatuba – SP
CEP: 13.347-360. Indústria brasileira
Resp. Técnico: Dr. Thiago Melaré
CRF-SP nº 40.022

Distribuído por:
CNPJ - 17.159.229/0001 - 76
VP 7-D Módulo 11 Qd. 13 - DAIA
CEP 75132-140 - Anápolis - GO
Indústria Brasileira
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