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VITAMINA B2

Ficha Técnica
Introdução:
Registro: Dispensado de registro no M.S.
conforme Resolução RDC nº 27/10.

Código de barras nº: 7898171780677

Embalagem: plástica

Apresentação comercializada: frasco plástico
contendo 60 comprimidos.

Prazo de validade: 24 meses.

Vitamina B2:
 Atua na produção de corticosteroides,
formação de células vermelhas do sangue e
na atividade das enzimas tireoidianas;
 Mantem a saúde da pele, unhas e cabelos;
 Auxilia na cicatrização;
 Beneficia a visão e alivia o cansaço dos olhos;
 Auxilia no metabolismo energético dos
açúcares;
 A riboflavina atua como um intermediário na
transferência de elétrons em numerosas
reações essenciais de redução de oxidação.
Participa assim em muitas reações
metabólicas dos hidratos de carbono,
gorduras e proteínas e na produção de
energia através da cadeia respiratória.
 As coenzimas de riboflavina são essenciais
para a conversão da piridoxina (vitamina B6) e
do ácido fólico nas suas formas coenzimáticas
e para a transformação do triptofano em
niacina.

Referências Bibliográficas:
• SOUZA, Ana Carolina Santos de et al.
Riboflavina: uma vitamina multifuncional.
Química Nova, 2005.

Ingredientes: riboflavina, agente de massa
celulose
microcristalina,
antiaglutinante
estearato de magnésio e dióxido de silício e
estabilizante croscarmelose sódica.

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
Porção 0,25 g (1 comprimido):
Quantidade por porção
Riboflavina

% VD (*)
2,74 mg

Não contém quantidades significativas de valor
energético, carboidratos, proteínas, gorduras totais,
gorduras saturadas, gordura trans, fibra alimentar e
sódio.
%VD(*) para adultos a partir de 19 anos.

NÃO CONTÉM GLÚTEN.

Recomendação de uso: adultos acima de 19
anos, consumir 1 comprimido ao dia, com 200
mL (1 copo) de água.

Conservação do produto: conservar o produto
em temperatura ambiente (15 – 30 °C),
protegido da luz e umidade. Após aberto,
mantenha o produto em sua embalagem original
e firmemente fechado.

Informações importantes:
• A riboflavina auxilia na formação de células
vermelhas do sangue e na visão.
• A riboflavina é um antioxidante que auxilia na
proteção dos danos causados pelos radicais
livres, na manutenção da pele e de mucosas e
no metabolismo do ferro, proteínas,
carboidratos e gorduras.
• “Este produto não é um medicamento.”
• “Mantenha fora do alcance de crianças.”
• “Não exceder a recomendação diária de
consumo indicada na embalagem.”
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