FOLACIN
Suplemento vitamínico

ácido fólico 1 gota = 10 mcg
PRODUTO ALIMENTÍCIO
SUSPENSÃO ORAL
INGREDIENTES: água, sorbitol, propilenoglicol, ácido fólico. Estabilizante
celulose microcristalina e carboximetilcelulose, regulador de acidez hidróxido
de sódio, aroma natural de laranja, conservante metilparabeno, corante caramelo III.
ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE TRIGO
NÃO CONTÉM GLÚTEN
NÃO CONTÉM AÇÚCAR
Contém aromatizante
SABOR LARANJA
Quantidade por porção

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
Porção de 0,2 ml (4 gotas)
VD(*)
17%

ácido fólico 40 mcg
Quantidade por porção
ácido fólico 90 mcg
Quantidade por porção
ácido fólico 110 mcg

0 - 11 meses(**)
83%
Porção de 0,45 ml (9 gotas)
1 - 3 anos(**)
4 - 6 anos(**)
95%
76%

VD *
38%

( )

VD *
46%

( )

7 - 10 anos(**)
51%

Porção de 0,55 ml (11 gotas)
4 - 6 anos(**)
7 - 10 anos(**)
93%
62%

Porção de 0,85 ml (17 gotas)
7 - 10 anos(**)
VD(*)
ácido fólico 170 mcg
71%
96%
“Não contém quantidade significativa de valor energético, carboidratos, proteínas, gorduras
totais, gorduras saturadas, gorduras trans, fibra alimentar e sódio.”
Quantidade por porção

*% Valores diários com base em uma dieta de 2000kcal ou 8400kJ. Seus valores
podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.

** Valores diários com base na Ingestão Diária Recomendada (IDR) segundo
a Resolução RDC nº 269/05.
Consumir este produto conforme a Recomendação de Ingestão Diária
constante da embalagem.
Gestantes, nutrizes e crianças até 3 (três) anos, somente devem consumir
este produto sob orientação de nutricionista ou médico.
Conservar o produto em sua embalagem original, em temperatura ambiente
(entre 15 e 30°C) e protegido da luz e umidade.
Prazo de validade: 24 meses após a data de fabricação.
Não utilizar após o vencimento do prazo de validade.
AGITE ANTES DE USAR
RECOMENDAÇÃO DE CONSUMO:
Prematuros e lactentes de 0 - 11 meses: administrar, via oral, 4 gotas ao dia.
Crianças entre 1 e 3 anos: administrar, via oral, 9 gotas ao dia.
Crianças entre 4 e 6 anos: administrar, via oral, 11 gotas ao dia.
Crianças entre 7 e 10 anos: administrar, via oral, 17 gotas ao dia.
Nº DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE:
VIDE CARTUCHO
Fabricado por: Arese Pharma Ltda.
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