
 



O que é Quelatus Sênior? 
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
O número de lote e as datas de fabricação e validade estão carimbados no 
blister e cartucho do produto. 
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.

Quais cuidados devo ter ao usar Quelatus Sênior? 
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 NUTRICIONISTA OU 
MÉDICO.

CONSUMIR ESTE PRODUTO CONFORME A RECOMENDAÇÃO DE INGESTÃO 
DIÁRIA CONSTANTE DA EMBALAGEM.



MANTER O PRODUTO FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS.

Ingredientes: citrato malato de cálcio e dicálcio malato, bisglicinato de 
magnésio e malato dimagnésio, ácido ascórbico, niacinamida, DL-alfa-
tocoferol, bisglicinato de zinco, d-pantotenato de cálcio, betacaroteno, 
bisglicinato de manganês, riboflavina, cloridrato de piridoxina, nitrato 
de tiamina, bisglicinato cúprico, ácido fólico, iodeto de potássio, 
molibdato de sódio, picolinato de cromo, selenito de sódio, biotina, 
colecalciferol, cianocobalamina, estabilizantes celulose microcristalina, 
hidroxipropilmetilcelulose, croscaramelose sódica, antiumectante dióxido de 
silício, agente de massa etilcelulose, umectante triacetina, corantes dióxido 
de titânio, óxido de ferro amarelo, óxido de ferro vermelho e óxido de ferro 
preto.
NÃO CONTÉM GLÚTEN. NÃO CONTÉM LACTOSE.

Produto isento de registro conforme RDC 27/2010.

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

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

ou

Rua Projetada PS, 333
Aeroporto - Varginha - MG
CNPJ: 14.806.008/0003-16
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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 
porção % VD (*) (2)

Carboidratos 1,2 g 0
Fibra alimentar 0,7 g 3
Vitamina A (betacaroteno) 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) 5,0 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) 5,0 µg 100
Vitamina E (DL-alfa-tocoferol) 9,3 mg 93
Vitamina H (biotina) 30 µg 100
Ácido Fólico 240 µg 100
Cálcio (citrato malato de cálcio e dicálcio malato) 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 
dimagnésio) 150 mg 58

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
Não contém quantidade significativa de valor energético, proteínas, gorduras totais, 
gorduras saturadas, gorduras trans 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.
 (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 adulto.


