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VITAL C FORT
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Código de barras nº: 7898171780882

Embalagem: Plástica.

Apresentação comercializada: frasco plástico
contendo 60 capsulas softgel.

Prazo de validade: 24 meses.

Introdução:

O suplemento alimentar Vital C Fort contém
em sua formulação vitamina C, zinco e óleo
de alho fonte de alicina.

A vitamina C (ácido ascórbico) é encontrada
principalmente em frutas e hortaliças. No
organismo há grande concentração nas
células imunes, porém na presença de
infecções e distúrbios que aumentam o nível
de estresse, essa concentração pode
diminuir rapidamente. Essa vitamina
também auxilia nas funções dos fagócitos, a
produção de citocinas, a proliferação de
linfócitos T e a expressão gênica das
moléculas de adesão dos monócitos.

Além disso outros benefícios da vitamina C:

 Atua na prevenção de gripes e resfriados,
pois potencializa o sistema imunológico,
participando da produção de linfócitos e
glóbulos brancos;

 Tem importante função na absorção de
ferro, aumentando a absorção do mineral
no intestino;



 Síntese de vários hormônios e neuro
transmissores importantes;

 Metabolismo do ácido fólico;

 Participa no metabolismo da vitamina B12;

 Possui função antioxidante;

 Atua na produção e manutenção do colágeno
(integridade celular);

 Atua nas reações metabólicas de certos
aminoácidos, em particular na prevenção da
formação de nitrosaminas.

Estudos Científicos tem demonstrado o
efeito do óleo de alho sobre as lipoproteínas
séricas e colesterol, no metabolismo dos
carboidratos e lipídios e sua ação
antibacteriana, podendo ser utilizado como
coadjuvante no tratamento de gripes e
resfriados.

O zinco também é importante para o
funcionamento adequado do sistema
imunológico.

Como um componente estrutural e/ou
funcional de várias enzimas, o zinco participa
de muitas reações do metabolismo celular,
incluindo processos fisiológicos, tais como
função imune, antioxidante, crescimento e
desenvolvimento.
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Ingredientes: ácido ascórbico revestido
(vitamina C), óxido de zinco, óleo de alho
desodorizado, diluente óleo de soja,
emulsificante lecitina de sódio e antioxidante
ácido cítrico. Componentes da cápsula:
gelificante gelatina, umectante glicerina, água
purificada e corantes INS 171, INS 129 e INS 122.

ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADO DE SOJA. 
PODE CONTER DERIVADOS DE CRUSTÁCEOS 

(KRILL), PEIXES, CASTANHA DO PARÁ, 
MACADÂMIA E TRIGO.

NÃO CONTÉM GLÚTEN.

Recomendação de uso: adultos a partir de 19
anos, ingerir 1 cápsula 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:

• “Este produto não é um medicamento.”

• “Não exceder a recomendação diária de 
consumo indicada na embalagem.”

• “Mantenha fora do alcance de crianças.”

• “Este produto não deve ser consumido por 
gestantes, lactantes e crianças” 

• “A vitamina C e o zinco auxiliam no 
funcionamento do sistema imune.”



Quantidade por porção % VD (*) 

Vitamina C 100 mg 222%

Zinco 29,59 mg 423%

Alicina 3 mg

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

* %VD para adultos a partir de 19 anos de idade.

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL 
Porção de 0,75 g (1 cápsula): 
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