
ESTIMUNAL

Ingredientes %VRN*

Gluconato de Zinco (Zn elemento: 150 mg) 72,4 mg 100 %

35,7 %

50 %

Gluconato de Ferro (Fe elemento: 75 mg) 40,2 mg

Gluconato de Manganês (Mn elemento: 15 mg) 7,7 mg

25 %

100 %

Gluconato de Cobre (Cu elemento: 3,75 mg) 1,8 mg

Cloridrato de piridoxina (Vitamina B6) 1,4 mg

91 %Selenito de Sódio (Se elemento: 50 μg ) 0,01 mg

S U P L EM ENTO A L I M E NTA R

Indicações
Quadro alérgico, Constipação, Gripe, Tosse, Rinite e Astenia.

Toma diária recomendada (TDR)
Adultos: 5 ml, 2 vezes por dia.
Crianças com idade superior a 3 anos: 5ml, 1 a 2vezes por dia.

Características
As vitaminas e os minerais desempenham um papel essencial

na resistência à infeção. No entanto, as reservas disponíveis

para o organismo esgotam-se rapidamente durante as

agressões externas. O défice é observado à noite, enquanto se

dá o bom funcionamento das defesas naturais do organismo.

Os oligoelementos e vitaminas de ESTIMUNAL ajudam a

restaurar o equilíbrio. A sua fórmula, especificamente doseada,

associa o zinco e o ferro (para a optimização do bom

funcionamento das defesas naturais), o cobre e o manganês

(para ajudar no combate contra as agressões externas), o

selénio (tem um papel protector contra os radicais livres, isto é,

actua como antioxidante) e as vitaminas B6 e ácido fólico

(apresentam um papel sinérgico no melhoramento das defesas

naturais).

Promovendo o bom funcionamento das defesas naturais do

organismo, ESTIMUNALoferece umaabordagem que respeita o

indivíduo.

Apresentação
Frasco de 150 ml

Ingredientes
Água, Gluconato deZinco (Zn elemento: 150 mg), Gluconatode
Ferro (Fe elemento: 75 mg), Gluconato de Manganês (Mn
elemento: 15 mg), Gluconato de Cobre (Cu elemento: 3,75 mg),
Cloridrato de piridoxina (Vitamina B6), Selenito de Sódio (Se
elemento: 50 μg), Sorbato de potássio (conservante), Ácido
Ascórbico (Anti-oxidante), Sacarose, Tangerina (Aroma).

Pode ser usado sozinho ou em associação com os tratamentos
padrão das condições sazonais. Em certas épocas do ano, o
corpo defende-se menos contra as agressões exteriores. Na
Primavera ou no Inverno, quando as defesas naturais
enfraquecem, os minerais e as vitaminas melhoram o conforto
respiratório e ajudam a equilibrar o sistema imunitário.

Recomendações
Não deve ser excedida a toma diária indicada.
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 não foi
estabelecido. Na ausência de dados suficientes, o uso durante
estes períodos não é recomendado.
O produto não deve ser utilizado no caso de hipersensibilidade
ou alergia a qualquer um dos constituintes da formulação.

TDR
(10ml)

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


