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VITAMINA B1

Registro: Isento de Registro no MS conforme
Resolução RDC n° 27/10.

Código de barras nº: 7898171782718

Embalagem: Plástica.

Apresentação comercializada: Frasco plástico 
contendo 60 comprimidos de 250 mg, sendo 
1,2 mg de vitamina B1.

Prazo de validade: 24 meses.

Introdução:

A vitamina B1:

 Converte em energia os carboidratos

presentes nos alimentos, essencial no

metabolismo energético dos neurônios e do

músculo cardíaco;

 Melhora o sistema circulatório;

 É responsável pela tonicidade muscular

normal dos intestinos, estômago e coração;

 Ajuda a prevenir complicações do diabetes,

como problemas de visão e algumas doenças

cardiovasculares e renais;

 Alivia dores dentárias pós-operatórias;

 A tiamina também desempenha um papel na

condução dos impulsos nervosos e no

metabolismo aeróbico;

 A deficiência desta vitamina afeta a energia,

acarreta transtornos no crescimento e na

capacidade de aprendizado, causa confusão

mental, fraqueza muscular, instabilidade

emocional, depressão, irritabilidade, perda de

apetite, letargia e beribéri (insuficiência

cardíaca e manifestações nervosas).



Quantidade por porção % VD (*) 

Vitamina B1 1,2 mg 100%

Não contém quantidades significativas de valor
energético, carboidratos, proteínas, gorduras
totais, gorduras saturadas, gordura trans, fibra
alimentar e sódio.

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL 
Porção de 0,25mg (1 comprimido): 

* %Valores diários com base em uma dieta de 2000
kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser
maiores ou menores dependendo de suas
necessidades energéticas.

Ingredientes:

Lactose (veículo), celulose microcristalina
(antiumectante), estearato de magnésio
(lubrificante), talco (lubrificante) e vitamina
B1.

Ingestão Diária Recomendada (IDR):

Ingerir 1 (um) comprimido ao dia, com
quantidade suficiente de água, ou conforme
orientação de seu médico ou nutricionista.

Conservação do produto:

• Temperatura ambiente (15 – 30°C),
protegido da luz e umidade.

Informações importantes:

• Gestantes, nutrizes e crianças até 3 (três)
anos, somente devem consumir este
produto sob orientação de nutricionistas
ou médicos.

• Não contém glúten.

• 1 comprimido = 100% da IDR (Ingestão 
Diária Recomendada).
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