ComplexiPlus 50+
Multivitamínico e Mineral

Suplemento alimentar
Leia atentamente este folheto, contém informação importante.

O que o ComplexiPLUS 50+®?
O ComplexiPLUS 50+® é um suplemento, produzido de
acordo com os padrões de qualidade das Boas Práticas de
fabrico, um suplemento alimentar com vitaminas, minerais,
luteína e ginseng. A sua fórmula avançada foi especialmente desenvolvida com base nos mais recentes estudos científicos para satisfazer as necessidades nutricionais.
Vitaminas B12, B6, C, ácido pantoténico, biotina, niacina, B2 e B1 – contribuem para o normal metabolismo
produtor de energia.
Cobre – O cobre contribui para o normal funcionamento do
sistema imunitário.
Niacina – A niacina (Vitamina PP) contribui para a redução
do cansaço e da fadiga.
Como tomar ComplexiPLUS 50+®?
Tomar uma cápsula por dia de preferência após o pequeno-almoço.
Recomendações e advertências
Não se recomenda a toma deste suplemento em caso de
gravidez ou aleitamento e crianças com idade inferior a 12
anos salvo indicação médica. Contraindicado em doentes
que tomem anticoagulantes orais. Se é hipersensível a
qualquer um dos seus constituintes, não deve tomar este
suplemento. Os suplementos alimentares não devem ser
utilizados como substitutos de um regime alimentar variado.
É importante um regime alimentar equilibrado e um modo
de vida saudável.
Ingredientes
Carbonato de Magnésio, Ácido L-ascórbico (Vitamina C),
Ginseng (Panax ginseng com teor mínimo de 20% mínimo
ginsenóides), Fosfato dicálcico, Fosfato tricálcico, Acetato de
DL-alfa-tocoferilo (Vitamina E), Fumarato ferroso, Luteína,
Nicotinamida (Niacina), D-pantotenato de cálcio (Ácido pantoténico), Piridoxina (Vitamina B6), Óxido de zinco, Sulfato de
manganês, Palmitato de retinilo (Vitamina A), Colecalciferol
(Vitamina D), Riboflavina (Vitamina B2), Cloridrato de tiamina
(Vitamina B1), Ácido pteroilmonoglutâmico (Ácido fólico),
Filoquinona (Vitamina K), Selenito de sódio, Sulfato cúprico,
Molibdato de sódio, Cloreto de crómio III, D-biotina, Iodeto
de potássio, Cianocobalamina (Vitamina B12). Cápsula; Gelatina, Corante: dióxido de titânio.

Informação do Produto
Suplemento Alimentar
Peso Liquido: 28,74 g
Toma diária: 1 cápsula
N.º de tomas por embalagem: 30
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*VRN - Valores de Referência do Nutriente
**VRN não estabelecido
ComplexiPLUS 50+® – Não é um medicamento

Conservar em local seco na embalagem original
e a uma temperatura inferior a 25ºC. Proteger da luz e do
calor. Manter fora do alcance e da visão das crianças.
Consumir de preferência antes do fim de/Lote: ver lateral
da embalagem

Produzido na U.E. para a Bliss-Repger, Lda.
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