
FORMA FARMACÊUTICA: É um suplemento alimentar de vitaminas e 
minerais em cápsulas.

APRESENTAÇÃO: 60 cápsulas.

®
O QUE É O MINEROVIT  SÊNIOR?
É um suplemento  com associação de 11 vitaminas e 4 minerais ideais para 
homens e mulheres 50+, desenvolvido sob medida para complementar as 
necessidades nutricionais diárias.

QUAIS AS FUNÇÕES DA SUPLEMENTAÇÃO
COM VITAMINAS E MINERAIS PARA O PÚBLICO 50+?
Atingir a terceira idade com saúde e qualidade de vida é o anseio de todos. 
Sendo assim, são indispensáveis hábitos saudáveis, alimentação 
balanceada e a prática de atividades físicas. Todavia, nem sempre isso é 
bastante, já que o processo de envelhecimento causa algumas mudanças no 
funcionamento do organismo, deixando-o mais suscetível à doenças 
devido as alterações no sistema imunológico como perda óssea, entre 

(1)
outros, em razão da insuficiência de micronutrientes . Por isso, faz-se 
necessário suprir a deficiência de algumas vitaminas e de minerais 
essenciais da dieta alimentar, através da suplementação, caso os níveis 

(2)
assegurados desses micronutrientes pela dieta, não sejam suficientes .

®
QUAL INDICAÇÃO DO MINEROVIT  SÊNIOR ?

®Minerovit  sênior é um complexo vitamínico e mineral indicado para o 
público 50+ como suplemento alimentar que auxilia no funcionamento do 
sistema imune, na formação de ossos e dentes, contribui para manutenção 
do cabelo, da pele e das unhas, e ainda auxilia na proteção dos danos 
causados pelos radicais livres.

®
COMO USAR O  MINEROVIT  SÊNIOR?
Ingerir  1 cápsula ao dia.

INGREDIENTES: Ácido ascórbico (vitamina C), nicotinamida (niacina), 
fumarato ferroso (ferro), acetato de DL-alfa-tocoferol (vitamina E), D-
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pantotenato de cálcio (ácido pantotênico), bisglicinato de zinco (zinco), 
sulfato de manganês (manganês), riboflavina (vitamina B2), cloridrato de 
tiamina (vitamina B1), cloridrato de piridoxina (vitamina B6), acetato de 
retinol (vitamina A), ácido fólico, selenito de sódio (selênio), colecalciferol 
(vitamina D3), cianocobalamina (vitamina B12), antiumectante: dióxido 
de silício, estabilizante: celulose microcristalina, lubrificante: estearato de 
magnésio, cápsula (corante inorgânico dióxido de titânio, corantes: 
vermelho 40, amarelo de quinoleína e amarelo crepúsculo e gelificante 
gelatina). 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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