
FORMA FARMACÊUTICA: Suplemento alimentar de vitaminas e 
minerais em comprimido revestido.

APRESENTAÇÃO: 60 comprimidos revestidos.

®O QUE É O MINEROVIT  GESTANTE?
É um suplemento com associação de 13 vitaminas e 8 minerais desenvolvido 
sob medida para complementar as necessidades nutricionais que auxiliam no 

(4)período da gestação e lactação da mulher brasileira .

COMO FUNCIONA?
Durante a gestação e lactação a demanda de vitaminas e minerais fica 

(1,2)aumentada . As vitaminas, na gestação e lactação, assim como os minerais, 
têm importantes influências sobre a saúde da mãe e do feto (bebê). A 
adequação dessas substâncias é responsável pelo bom desenvolvimento do 
feto e bebê, e para prevenir que a mãe desenvolva prováveis doenças durante 
a gestação, tais como anemia, perda óssea e defeitos congênitos no bebê. A 
ingestão desses elementos garante o bom funcionamento do sistema imune, 
além  de auxiliar na manutenção capilar e proteção aos danos causados por 

(3)radicais livres .

®QUAL INDICAÇÃO DO MINEROVIT  GESTANTE?
®Minerovit  Gestante é indicado para mulheres durante a gravidez e no 

período de lactação, como suplemento de vitaminas e minerais.

®COMO USAR O  MINEROVIT  GESTANTE?
Ingerir  1 comprimido revestido ao dia.

INGREDIENTES: Carbonato de cálcio (cálcio), óxido de magnésio (mag-
nésio), ácido ascórbico (vitamina C), nicotinamida (niacina), fumarato ferro-
so (ferro), acetato de DL-alfa-tocoferol (vitamina E), bisglicinato de zinco 
(zinco), D-pantotenato de cálcio (ácido pantotênico), cloridrato de piridoxina 
(vitamina B6), riboflavina (vitamina B2), cloridrato de tiamina (vitamina 
B1), óxido de cobre (cobre), Acetato de retinol (vitamina A), ácido fólico, 
fitomenadiona (vitamina K), D-biotina (biotina), picolinato de cromo (cro-
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mo), selenito de sódio (selênio), molibdato de sódio (molibdênio), colecalci-
ferol (vitamina D3), cianocobalamina (vitamina B12), antiumectante: dióxi-
do de silício, estabilizantes: celulose microcristalina e povidone, lubrifican-
te: estearato de magnésio, revestimento (Glaceante Polietileno glicol, estabi-
lizante hidroxipropilmetilcelulose, corante inorgânico dióxido de titânio e 
corantes vermelho 40, corante eritrosina e indigotina). NÃO CONTÉM 
GLÚTEN.

CUIDADOS DE CONSERVAÇÃO: Conservar o produto em sua 
embalagem original, mantendo bem fechado em local seco, em temperatura 
ambiente (entre 15° e 30° C) e ao abrigo da luz e umidade.

ESTE PRODUTO NÃO É UM MEDICAMENTO. NÃO EXCEDER A 
RECOMENDAÇÃO DIÁRIA DE CONSUMO INDICADA NA 
EMBALAGEM. MANTENHA FORA DO ALCANCE DE CRIANÇAS.
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