Ogestan Gold é um suplemento alimentar em cápsulas composto
por óleo de alga, vitaminas e minerais, em concentrações
adequadas às necessidades do organismo, conforme a ingestão
diária recomendada. Sua fórmula contém ômega 3 de alga
marinha, vitamina D, metilfolato, bisglicinato ferroso, além de
outras vitaminas e minerais.
Ingredientes
As cápsulas de Ogestan Gold apresentam em sua composição:
ácido docosahexaenóico (DHA) obtido de óleo de alga
Schizochytrium sp. Bisglicinato ferroso, L-ascorbato de sódio,
nicotinamida, acetato de racealfatocoferol, bisglicinato de zinco,
D-pantotenato de calcio, betacaroteno, sulfato cúprico,
cianocobalamina, cloridrato de piridoxina, nitrato de tiamina,
riboflavina, colecalciferol (vitamina D3), palmitato de retinol, Lmetilfolato de cálcio (ácido fólico), picolinato de cromo, iodeto de
potássio, molibdato de sódio. ADITIVOS: gelificante: gelatina INS
428; agente de massa: sorbitol INS 420 e glicerol INS 422;
glaceante: cera de abelha INS 901; emulsificante: lecitina de soja
INS 322; água; corante: óxido de ferro vermelho INS 171iii, óxido
de ferro preto INS171i e óxido de ferro amarelo INS171ii.
•DHA: fonte de ômega 3.
•Ferro: auxilia na formação das células vermelhas do sangue,
no metabolismo energético, no transporte do oxigênio no
organismo, no processo de divisão celular e no
funcionamento do sistema imune.
•Ácido fólico: auxilia na formação do tubo neural do feto
durante a gravidez, na síntese de aminoácidos, no processo
de divisão celular, no funcionamento do sistema imune, na
formação das células vermelhas do sangue.
•Vitamina D: auxilia na formação de ossos e dentes, na
absorção de cálcio e fósforo, no funcionamento muscular e
do sistema imune. Ogestan Gold tem alto teor de vitamina D.
•lodo: auxilia no metabolismo energético e contribui para a
manutenção da pele.

Indicado ao público gestante e lactante.
Apresentação:
Embalagem com 30 cápsulas de 1,2g.
Recomendação de uso:
Aconselha-se a ingestão de uma cápsula ao
dia, junto a uma das principais refeições. A
posologia pode ser alterada a critério do
médico ou nutricionista.
Advertências:
Não Contém Glúten.
ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE
SOJA. PODE CONTER PEIXE E PINOLI.
Cuidados de conservação: conservar em
temperatura ambiente (15°C - 30°C), ao abrigo
de luz e umidade.
*Para consultar a tabela nutricional, vide embalagem.
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