APROVAÇÃO DE MATERIAL DE EMBALAGEM

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

VALIDAÇÃO DA ARTE FINAL

APROVAÇÃO

D uplo Check - Assuntos Regulatórios

Código atual: 236688-00
De
acordo

Código anterior: NA

Não
Em
desacordo aplicável

Controle

• Denominação de venda (PP)

Produto: BL Quelatus SÊNIOR

• Indicação de corante e aroma artificial na denominação de
vendas (ex.: aromatizado e colorido artificialmente) (verificar o

Data: 18/12/2017
Cores:

uso na lista de ingredientes)
• Tipo (quando for o caso) (PP)

210 mm

Pantone Process Black C

• Lista de Ingredientes
• Central de Relacionamento
150 mm

Controle de mudança

• Conteúdo líquido (PP)

Descrição
Alteração de faca - Internalização de produção

• Registro do Produto

APROVAÇÃO DE DOBRAS - ENGENHARIA
Bula DOBRADA

Faca

6A

• Nome da empresa fabricante ou importadora

Bula ABERTA

• Modo de conservação e armazenamento antes e depois de
aberto
• Possui aditivos na composição? Em caso afirmativo eles estão
descritos no final da lista de ingredientes constando a função
principal e nome e ou INS.
• Tradução das informações obrigatórias (para importados)
• Instruções para o preparo (exceto produto pronto para uso)
• Advertência: “contém glúten ou não contém glúten)(Lei
10.674/2003)
• Sem indicação terapêutica ou informações que possam induzir
o consumidor a erro
• Progaganda de alimentos

ARTE FINAL

• Amostra grátis ou doações
• Frases obrigatórias para alergênicos
• Tabela de informação nutricional
A expressão “INFORMAÇÃO NUTRICIONAL”, o valor e as
unidades da porção e da medida caseira está em maior
destaque do que o restante das informações.
• Frases obrigatórias para Lactentes e criança de primeira
infância.
• Categoria de alimento por idade
• Restrições nas embalagens e ou rótulos de fórmula infantil
• Frases obrigatórias de alimentos para controle de peso
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Ingerir de 1 a 2 comprimidos ao dia ou a critério médico/nutricionista.
Os comprimidos devem ser tomados preferencialmente com água.
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL - PORÇÃO (1) : 3,0 g ( 2 COMPRIMIDOS )
Quantidade por
% IDR (2)
porção
Vitamina A (beta caroteno)
600 µg RE
100
Vitamina B1 (tiamina)
1,2 mg
100
Vitamina B2 (riboflavina)
1,3 mg
100
Vitamina B3 (niacina)
16 mg
100
Vitamina B5 (ácido pantotênico)
5 mg
100
Vitamina B6 (piridoxina)
1,3 mg
100
Vitamina B12 (cianocobalamina)
2,4 µg
100
Vitamina C (ácido ascórbico)
45 mg
100
Vitamina D (colecalciferol)
5 µg
100
Vitamina E (DL-alfa-tocoferol)
9,3 mg α TE
93
Vitamina H (biotina)
30 µg
100
Ácido Fólico
240 µg
100
Cálcio (citrato malato de cálcio e malato dicálcio)
250 mg
25
Cobre (bisglicinato cúprico)
900 µg
100
Cromo (picolinato de cromo)
35 µg
100
Iodo (iodeto de potássio)
130 µg
100
Magnésio (bisglicinato de magnésio e malato
150 mg
58
dimagnésio)
Manganês (bisglicinato de manganês)
2,0 mg
87
Molibdênio (molibdato de sódio)
45 µg
100
Selênio (selenito de sódio)
34 µg
100
Zinco (bisglicinato de zinco)
7,0 mg
100
Carboidratos
1,2 g
0**
Fibra alimentar
0,7 g
3

O que é Quelatus Sênior?
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Quelatus Sênior é um suplemento vitamínico e mineral desenvolvido para auxiliar
no equilíbrio nutricional dos indivíduos acima de 50 anos. É constituído por
minerais aminoácidos quelatos, que são minerais de última geração desenvolvidos
especialmente para nutrição humana.
Como devo guardar o Quelatus Sênior?
Mantenha este produto em sua embalagem original, em local fresco e seco e ao abrigo
da luz e umidade.
Prazo de validade

• Frases obrigatórias de alimentos para atletas

COMPOSIÇÃO:
Ingredientes: citrato malato de cálcio, bisglicinato de magnésio, malato dimagnésio,
malato dicálcio, ácido ascórbico, bisglicinato de zinco, molibdato de sódio, niacinamida,
bisglicinato de manganês, succinato ácido de DL-alfa-tocoferol, bisglicinato
cúprico, d-pantotenato de cálcio, selenito de sódio, beta caroteno, biotina, ácido
fólico, colecalciferol, piridoxina HCL, riboflavina, tiamina mononitrato, picolinato de
cromo, iodeto de potássio, cianocobalamina, estabilizantes celulose microcristalina,
croscarmelose sódica, hipromelose, etilcelulose, triacetina, dióxido de silício e corantes
dióxido de titânio, óxido de ferro vermelho, óxido de ferro amarelo e óxido de ferro
marrom.

• Frases obrigatórias de alimentos para nutrição enteral
• Frases obrigatórias para probióticos
• Frases obrigatórias para Suplementos e ou minerais
• Registro do Produto

NÃO CONTÉM GLÚTEN. NÃO CONTÉM LACTOSE.

• Prazo de validade (secundária)

O número de lote e as datas de fabricação e validade estão carimbados no blister e
cartucho do produto.

• Marca

Não utilize o produto além do prazo de validade.
Como devo usar Quelatus Sênior?
Ingerir de 1 a 2 comprimidos ao dia ou a critério médico/nutricionista. Os comprimidos
devem ser tomados preferencialmente com água.

Fabricado por:
EUROFARMA LABORATÓRIOS S.A
Rod. Pres. Castello Branco, 35,6 km
Itapevi/SP
CNPJ: 61.190.096/0008-69

• Instrução de preparo

Distribuído por:
MOMENTA FARMACÊUTICA LTDA.
Rod. Pres. Castello Branco, Km 35,6
Centro Distribuição Docas 9 e 10
Itaqui - Itapevi/SP
CNPJ:14.806.008/0002-35

• Código de barra

Quais cuidados devo ter ao usar Quelatus Sênior?

Apresentações:
Embalagens com
30 e 60 comprimidos

Arte anterior pode ser utilizada:

Quando da ingestão acidental de doses muito superiores às preconizadas, podem
ocorrer sintomas como náuseas, diarreias, vômitos e sensação de plenitude gástrica.
Gestantes, nutrizes e crianças até 3 (três) anos somente devem consumir este
produto sob orientação de médico ou nutricionista.

USO ADULTO

Não contém quantidades significativas de valor energético, gorduras trans, gorduras
saturadas, gorduras totais e sódio.
* % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores
diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
** Valor abaixo de 1% IDR.
(1)
Porção máxima diária de 2 comprimidos. Para a porção de 1 comprimido os valores
de cada nutriente indicado na tabela são reduzidos pela metade.
(2)
Ingestão diária recomendada para adultos.

Consumir este produto conforme a Recomendação de Ingestão Diária constante
da embalagem.

Sim

Ações necessárias para Processos CLONES:
Produto isento de registro conforme RDC 27/2010.

Central de Relacionamento
0800-703-1550

MANTER O PRODUTO FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS.

www.momentafarma.com.br
central@momentafarma.com.br

236688 -00 (A) - F.6-A (10/17)

236688-00

• País de origem
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Código
atual

• Frases de advertência
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Código
anterior

• Cuidados de conservação

NÃO
Sim

Se sim, citar produtos/parceiros:

Notificação ANVISA ( implementação imediata )
Alteração ANVISA ( aguardar aprovação da ANVISA )
Comentários:

Assinatura:

NÃO

