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FERRO

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

Código de barras nº: 7898171780615

Embalagem: plástica.

Apresentação comercializada: frasco plástico
contendo 60 comprimidos.

Prazo de validade: 24 meses.

O Ferro é um nutriente essencial para a vida e
atua principalmente na síntese (fabricação) das
células vermelhas do sangue e no transporte do
Oxigênio para todas as células do corpo.
 Previne e combate a anemia;
 Melhora a capacidade de aprendizagem da
criança;
 Melhora a resistência às infecções;
 É fundamental para o crescimento saudável.
As causas da Anemia por Deficiência de Ferro,
tanto em crianças como em gestantes, são
basicamente o consumo insuficiente de
alimentos fontes de ferro e/ou com baixa
biodisponibilidade. Na gestante, pode-se
destacar também as baixas reservas de ferro préconcepcionais e a elevada necessidade do
mineral em função da formação dos tecidos
maternos e fetais.

Referências bibliográficas:

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
Porção 0,35 g (1 comprimido):

• FISBERG, M. et al. Funções Plenamente
Reconhecidas de Nutrientes Ferro. Série de
publicações ILSI, 2008.

Quantidade por porção

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

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

NÃO CONTÉM GLÚTEN.
Recomendação de uso: adultos a partir de 19
anos, ingerir 1 (um) 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:
• “O ferro auxilia na formação das células
vermelhas do sangue, no metabolismo
energético, no transporte de oxigênio no
organismo, no processo de divisão celular e
no funcionamento do sistema imune.”
• “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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Ferro

% VD (*)
34,31 mg

%VD(*) para adultos a partir de 19 anos.
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