
KÖHLERPHARMA GMBH

Ingredientes
TDR

1 cápsula % VRN*

®

Vitamina C (L-Ascorbato de Cálcio) 225 mg 281
Vitamina E 36 mg 300
Co-enzima Q10 (Ubidecarenona) 15 mg -
Cloridrato de Piridoxina (Vitamina B6) 5,4 mg 386
Ácido fólico (Vitamina B9) 450 μg 225
Selénio (selenato de sódio) 50 μg 91
Vitamina B12 9 μg 360

Gelatina, Óleos vegetais, Glicerol (humidificantes), Lecitina
(emulsionante), Óxido de ferro e Hidróxido de ferro (corantes).

Indicações
Antioxidante.
Envelhecimento precoce.

Toma diária recomendada (TDR)
1 cápsula por dia, a uma refeição, com bastante água.

Características
O Cuvital ®é uma combinação equilibrada de Co-enzima Q10 (melhora a respiração celular e
consequentemente aumenta a produção de ATP), com outras substâncias vitais ao organismo, tais
como o Selénio e a Vitamina C (ajudam na proteção orgânica eliminando de radicais livres, formados no
nosso organismo por ação da poluição atmosférica, alimentação inadequada, stress, ritmo de vida) e, as
vitaminas do complexo B (indispensáveis à formação da hemoglobina – Vitamina B9, B12 e B6).
O Cuvital® para além da ação antioxidante, previne o envelhecimento precoce e os problemas
dermatológicos (pele). Permite conservar a saúde cardíaca e a elasticidade dos vasos sanguíneos.

Recomendações
Não deve ser excedida a toma diária indicada.
Não recomendado em caso de hipersensibilidade ou alergia a qualquer um dos constituintes da
formulação.
Os suplementos alimentares não são substitutos de um regime alimentar variado e equilibrado nem de
um modo de vida saudável.
Conservar na embalagem original protegida da luz, em local seco e a temperatura inferior a 25°C.
Manter fora da vista e do alcance das crianças.
O uso seguro durante a gravidez e amamentação deve ser realizado sob supervisão médica.

CUVITAL

SUPLEMENTO ALIMENTAR

Apresentação
Embalagem de 60 cápsulas

*VRN = Valores de Referência do Nutriente: Regulamento (UE) nº 1169/2011 do Parlamento Europeu e do Conselho,
de 25 de outubro de 2011

Informação destinada exclusivamente aos profissionais de saúde.


