
1. APRESENTAÇÃO
Frasco contendo 60 COMPRIMIDOS revestidos
VIA DE ADMINISTRAÇÃO: uso oral
PESO LÍQUIDO: 72 g  
PRODUTO DESTINADO A ADULTOS COM 19 ANOS OU MAIS

2. INFORMAÇÃO NUTRICIONAL E INGREDIENTES

Ingredientes: cálcio (carbonato de cálcio), magnésio (óxido de 
magnésio), ácido D-Aspártico, L-Arginina, zinco (bisglicinato de zinco), 
vitamina E (acetato de tocoferol), vitamina B3 (niacinamida), vitamina B5 
(ácido pantotênico), vitamina B6 (cloridrato de piridoxina), vitamina B9 
(ácido fólico), vitamina D3 (colecalciferol) e vitamina B12 (cianocobalamina). 
Excipiente celulose microcristalina, estabilizante croscarmelose sódica, 
lubrificante estearato de magnésio e antiumectante dióxido de silício.
Ingredientes do revestimento: hidroxipropilmetilcelulose, polietilenoglicol 
e corante inorgânico INS171. NÃO CONTÉM GLÚTEN. ZERO AÇÚCAR. 
NÃO ENGORDA.

Forteviron® Vitamin Testo é um suplemento que contém vitaminas 
e minerais que desempenham diversas funções, como: 1) auxílio no 
funcionamento muscular (vitamina D, cálcio e magnésio); 2) auxílio no 
metabolismo energético (vitaminas B3, B5, B6 e B12, cálcio e magnésio); 3) 
auxílio na síntese de aminoácidos (vitamina B9); 4) auxílio no metabolismo 
e síntese de proteínas (vitaminas B6 e B12 e zinco); e 5) proteção contra os 
danos causados pelos radicais livres (vitamina E e zinco). Além disso, conta 
com ácido D-Aspártico e L-Arginina, aminoácidos que participam na síntese 
de proteínas. 
Forteviron Vitamin® Testo é um suplemento alimentar, portanto não 
apresenta nenhuma finalidade medicamentosa ou terapêutica e também 
não substitui uma alimentação equilibrada. Forteviron® Vitamin Testo 
auxilia também na imunidade, na manutenção de ossos e dentes, no 
metabolismo de proteínas, carboidratos e gorduras, na manutenção da 
pele, cabelos e unhas, entre outros benefícios.

• Vitamina D (colecalciferol): auxilia na formação de ossos e dentes, na 
absorção de cálcio e fósforo, no funcionamento do sistema imunológico, no 
funcionamento muscular e no processo de divisão celular1;
• Vitamina E (tocoferol): é antioxidante, auxiliando na proteção aos danos 
causados pelos radicais livres1;

Não contém quantidades significativas de carboidratos, proteínas, gorduras totais, gorduras 
saturadas, gorduras trans, fibra alimentar e sódio.
*Valores diários de referência com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores 
diários podem ser maiores ou menores, dependendo de suas necessidades energéticas.
**VD não estabelecido.

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL 
Porção diária de 2 comprimidos – 2,4 g

Quantidade por porção % VD (*) 
Valor energético 0 kcal = 0 kJ 0% 

Vitamina D 5 µg 100 
Vitamina E 10 mg 100 

Vitamina B3 16 mg 100 
Vitamina B5 5 mg 100 
Vitamina B6 1,3 mg 100 
Vitamina B9 240 µg 100 
Vitamina B12 2,4 µg 100 

Cálcio 250 mg 25
Magnésio  260 mg 100

Zinco 7 mg 100
Ácido D-Aspártico 500 mg **

L-Arginina 300 mg **

• Vitamina B3 (niacina): auxilia na manutenção da pele e das mucosas, no 
metabolismo energético e no metabolismo de proteínas, carboidratos e 
gorduras1;
• Vitamina B5 (ácido pantotênico): auxilia no metabolismo energético1;
• Vitamina B6 (piridoxina): auxilia na formação das células vermelhas 
do sangue, no funcionamento do sistema imunológico, no metabolismo 
energético, no metabolismo de proteínas, carboidratos e gorduras e na 
síntese do aminoácido cisteína1;
• Vitamina B9 (ácido fólico): auxilia no funcionamento do sistema 
imunológico, na formação das células vermelhas do sangue, no processo de 
divisão celular e na síntese de aminoácidos1;
• Vitamina B12 (cianocobalamina): auxilia no funcionamento do sistema 
imunológico, na formação das células vermelhas do sangue, no processo de 
divisão celular, no metabolismo energético e no metabolismo de proteínas, 
carboidratos e gorduras1;
• Cálcio: auxilia na formação e manutenção de ossos e dentes, no processo 
de coagulação sanguínea, no funcionamento muscular, no processo de 
divisão celular e no metabolismo energético1;
• Magnésio: auxilia na formação de ossos e dentes, no metabolismo 
energético, no metabolismo de proteínas, carboidratos e gorduras, no 
funcionamento muscular e no processo de divisão celular1;
• Zinco: auxilia na visão e no metabolismo da vitamina A, na manutenção 
da pele, cabelos e unhas, na manutenção dos ossos, no metabolismo 
de proteínas, carboidratos e gorduras, no funcionamento do sistema 
imunológico, no processo de divisão celular e também é antioxidante, 
auxiliando na proteção aos danos causados pelos radicais livres1;
• Ácido D-Aspártico: aminoácido que participa na síntese de proteínas2;
• L-Arginina: aminoácido que participa na síntese de proteínas2,3.
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3. SUGESTÃO DE USO 
Ingerir 02 (dois) comprimidos junto com sua principal refeição. Este 
produto é destinada a adultos com 19 anos ou mais.
Caso esquecer de tomar uma porção (02 comprimidos), não há 
necessidade de tomar duas porções para compensar a que foi esquecida. 
Tome apenas a porção conforme a sugestão de uso deste produto.
 
4. CUIDADOS DE CONSERVAÇÃO 
Conservar este produto fechado em local seco e arejado, longe da luz, 
entre 15 e 30 °C. Após aberto, consumir o produto em até 60 dias, 
mantendo os mesmos cuidados na conservação do produto. 

5. ADVERTÊNCIAS E PRECAUÇÕES 
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.
O consumo deste produto deve estar associado a uma dieta equilibrada 
e hábitos de vida saudáveis.
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