
100% da necessidade diária 

Não contém glutén

1 �aconete 2 vezes ao dia 

Não contém açúcares

Composição:
Cada 10 mL contém:
pidolato de magnésio* ........................................................................................................1500 mg
*correspondente a 130 mg de magnésio.
Ingredientes: pidolato de magnésio, propilenoglicol, acidulante ácido cítrico anidro, 
conservador metilparabeno, edulcorante acessulfamo potássico, aroma idêntico ao 
natural de tangerina e aroma natural de laranja. Veículo: água.

Pidomag Flac:
É um suplemento mineral que utiliza o pidolato de magnésio como fonte de magné-
sio, proporcionando ao organismo maior aproveitamento deste importante mineral 
em relação a outros sais de magnésio, na dose diária recomendada.

Importância do magnésio:
O magnésio é um mineral essencial à saúde pois participa de diversos processos no 
metabolismo do corpo humano. As principais fontes de magnésio são grãos integrais, 
nozes, legumes, vegetais verdes escuros, frutos do mar e água.
Pode acontecer de�ciência de magnésio em diversas situações da vida cotidiana, 
como por exemplo na alimentação inadequada. Nestes casos recomenda-se a suple-
mentação. 

• O magnésio é importante na atividade muscular;
• O magnésio auxilia no metabolismo de proteínas, carboidratos e gorduras;
• O magnésio atua no metabolismo energético;
• O magnésio auxilia na atividade cardíaca;
• O magnésio auxilia na formação de ossos e dentes.

Recomendação de uso:
Ingerir o conteúdo de 1 �aconete (10 mL) 2 vezes ao dia.
(Quantidade de Ingestão Diária recomendada - IDR).

PIDOMAG Flac é apresentado em 12 �aconetes de 10 mL cada. 

Informação Nutricional:

Cuidados de conservação:
Guarde o produto em local seco e fresco (entre 15°C e 30°C).

Recomendações:
O consumo do Pidomag Flac deve estar associado a uma alimentação equilibra-
da e hábitos de vida saudáveis.

Pessoas que apresentem doenças ou alterações �siológicas, mulheres grávidas 
ou amamentando deverão consultar o médico ou nutricionista antes de usar o 
produto.

GESTANTES, NUTRIZES E CRIANÇAS ATÉ 3 (TRÊS) ANOS, SOMENTE DEVEM 
CONSUMIR ESTE PRODUTO SOB ORIENTAÇÃO DE NUTRICIONISTA OU MÉDICO.
CONSUMIR ESTE PRODUTO CONFORME A RECOMENDAÇÃO DE INGESTÃO 
DIÁRIA CONSTANTE NA EMBALAGEM.

Não contém açúcares. Não contém glúten.

FABRICADO POR: PHYTONUTRE COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE ALIMENTOS LTDA. 
Av. Ampélio Gazzetta, 3890 - Parque Industrial Fritz Berzin - Nova Odessa - SP 
CEP: 13.460-000
CNPJ: 08.256.243/0001-05
Resp. Técnico: Dr. Afonso Maria Muniz Mendes - CRF/SP: 08390
Indústria Brasileira

DISTRIBUÍDO POR: LABORATÓRIOS BALDACCI LTDA.

Rua Pedro de Toledo, 520 - Vl. Clementino - São Paulo - SP
CNPJ 61.150.447/0001-31 - Indústria Brasileira
sac@lbaldacci.com.br

Produto dispensado de registro conforme RDC 27/2010.

(*) % 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.

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL 
Porção de 20 mL (2 flaconetes)

           Quantidade por porção                    %VD (*)

Não contém quantidades significativas de valor 
energético, proteínas, gorduras totais, gorduras 

saturadas, gorduras trans, fibra alimentar e sódio.

6997

pidolato de magnésio 

SUPLEMENTO MINERAL À BASE DE MAGNÉSIO SABOR TANGERINA E LARANJA
Contém aromatizante idêntico ao natural de tangerina e aromatizante natural de laranja

Magnésio 
Açúcares
Carboidratos

260 mg 100 %
0 g -

0 g, dos quais: 0

Produto: Folheto Pidomag Flac.
Cód.: 6997
Formato: 150 x 230 mm
Emissão inicial conforme CM 110.004/18
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