
Quitlis é um suplemento vitamínico-mineral elaborado tecnicamente  

para auxiliar o organismo para um melhor funcionamento. É composto  

por vitaminas e minerais em quantidade ideal de acordo com a IDR  

(Ingestão Diária Recomendada).

A
VITAMINA Desempenha papel essencial na visão, no crescimento  

e desenvolvimento ósseo, no desenvolvimento e na manutenção  
do tecido epitelial, no processo imunológico e na reprodução normal.
Sinônimos: retinol; axeroftol.

B1
Essencial para o metabolismo energético, especialmente  
dos carboidratos, para o crescimento, apetite normal, digestão  
e nervos saudáveis. Sinônimo: tiamina.

B2
Essencial para o crescimento. Exerce papel enzimático na respiração  
dos tecidos e age como um transportador de íons de hidrogênio.  
Sinônimo: riboflavina.

B5
Essencial no metabolismo intermediário de carboidratos,  
gorduras e proteínas. Sinônimo: ácido pantotênico.

B6
Essencial para o crescimento normal. Sinônimo: piridoxina.

B12

Essencial para o funcionamento normal do metabolismo  
da célula, principalmente as do trato gastrointestinal, medula óssea  
e tecido nervoso. Relacionada ao crescimento. Sinônimo: cobalamina. 
Também é chamada fator antianemia perniciosa, fator extrínseco  
de Castle e fator de proteína animal.

C Importante na resposta imune, cicatrização de feridas e reações alérgicas. 
Sinônimo: ácido ascórbico, vitamina antiescorbútica.

Quitlis
Suplemento vitamínico-mineral   
para crianças de 1 a 10 anos
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RECICLÁVEL

Está envolvido no processo de contração muscular  
e na excitabilidade nervosa. É um constituinte normal do osso.

Utilizada na profilaxia e no tratamento da pelagra. 
Sinônimos: vitamina B3, niacina, nicotinamida ou ácido nicotínico.

Modo de usar o Quitlis: uma porção (copo-medida) ao dia, para crianças  
de 1 a 6 anos, e duas porções (dois copos-medida) ao dia, para crianças de 7 a 10 anos,  
ou conforme orientação do médico e/ou nutricionista.

Como devo guardar o Quitlis? Quitlis deve ser guardado em sua embalagem original,  
à temperatura entre 15oC e 30oC, ao abrigo da luz e da umidade.

Consumir Quitlis conforme a recomendação  
de ingestão diária constante da embalagem.

Gestantes, nutrizes e crianças de até 3 (três) anos 
somente devem consumir este produto sob orientação do 

médico e/ou nutricionista.

Não contém glúten. Não contém lactose.
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