
Suplemento alimentar

“Os fitoesteróis auxiliam na redução da absorção de colesterol. Seu consumo deve estar
associado a uma dieta equilibrada e hábitos de vida saudáveis”.

“Pessoas com níveis elevados de colesterol devem procurar orientação médica”
“Os fitoesteróis não fornecem benefícios adicionais quando consumidos acima de 3g/dia.”
“O produto não é adequado para crianças abaixo de cinco anos, gestantes e lactentes.”
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Produto: POLISENG LIFE
Cód. do produto: 8160
Classe: LA
Denominação genérica: fitoesteróis de óleo de soja com vitaminas e minerais
Apresentação: Embalagem contendo 60 cápsulas gelatinosas moles.
Restrição de uso: Uso adulto
Via de administração: Uso oral
Nº de MS: 6-2582.0031.001-9
Cód. de Barras: 7896112181606
Cód da Caixa de Embarque: 301098 (Cx/Emb 23A)
Quant. de unidades por CE.: 100 unidades
Dimensões da CE.: 515X260X214mm
Faca/Dimensões da Cartonagem: F-24 (50x50x105mm)
Classe Terapêutica: Suplemento alimentar
Tipo de Tarja: sem tarja
Referência: - 
Validade: 24 meses 
Classificação fiscal: 20069030
Lista PIS/Confins: 9,25% 
IPI: 0%
Peso unitário: 123g
Peso por Cx. de Embarque: 13,5kg

 

  

Farm. Resp.: Andreia Cavalcante Silva
CRF-GO nº 2.659
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Distribuido por:

Contém 60 unidades
Indústria Brasileira

“Os fitoesteróis auxiliam na redução da absorção de colesterol. Seu consumo deve estar
associado a uma dieta equilibrada e hábitos de vida saudáveis”.

“Pessoas com níveis elevados de colesterol devem procurar orientação médica”
“Os fitoesteróis não fornecem benefícios adicionais quando consumidos acima de 3g/dia.”
“O produto não é adequado para crianças abaixo de cinco anos, gestantes e lactentes.”

“Não contém glúten.”
"Consumir somente a quantidade indicada na embalagem.”

“Gestantes, nutrizes e crianças somente devem consumir este produto sob orientação de 
nutricionista ou médico."

“Fornece 1,04g de fitoesteróis por porção diária de 2 cápsulas.”

MODO DE USAR: Ingerir 2 cápsulas juntas em 1 das principais refeições.

INGREDIENTES: Vegapure 95 FF (ésteres de fitoesterol e antioxidantes mistura de tocoferóis e
palmitato de ascorbila), óleo de soja, premix de vitaminas e minerais em pó (óxido de magnésio,

ácido ascórbico, fumarato ferroso, niacinamida, óxido de zinco, d-pantotenato de cálcio, sulfato de
manganês, selênio aminoácido complexo, hidrocloridrato de piridoxina, d-biotina, riboflavina,

mononitrato de tiamina, óxido cúprico, iodeto de potássio, ácido fólico, cianocobalamina, cloreto de
cromo, molibdato de sódio), premix de vitaminas e minerais base oleosa (dl-alfa tocoferol, óleo de

soja, palmitato de vitamina A, colicalciferol e fitomenadiona), emulsificante lecitina de soja e cápsula
(água, gelificante gelatina, umectante glicerina, glaceante cera de abelhas, corantes: óxido de ferro

vermelho, óxido de ferro preto, vermelho 40, vermelho ponceau e vermelho bordeaux).

CONSERVAÇÃO: Guarde em local fresco e seco (15º a 30ºC). Esta embalagem foi selada para sua
proteção. Não utilize o produto em caso de violação.
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