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1 SUPLEMENTO ALIMENTAR EM GOTAS 1

1 O metilfolato (dacido folico) auxilia na sintese de aminodcidos, no processo de 1
divisdo celular, no funcionamento do sistema imune, no metabolismo da

' homocisteina e na formacdo das células vermelhas do sangue. Auxilia '
| também na formacdo do tubo neural do feto durante a gravidez. |

| Embalagens com 30mL,15mL ou 5mL (amostra gratis). |

| O que é L-Metilfolato de Calcio? |

1 L- Metilfolato de Cdlcio é o metabdlito ativo do dcido folico, a vitamina B9 1

que desempenhaudrias acdes no nosso corpo.

' Por que tomar OFOLATO G? '

Quandoingerimos o dacido folico, o mesmoprecisa ser convertido por uma

| enzima, a metiltetrahidrofolato redutase (MTHFR), em metilfolato em nosso |

1 organismo. A suplementacdo com OFOLATO G disponibiliza ao nosso 1

organismo a forma ativa do acidofolico.
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INGREDIENTES: '

L-metilfolato de cdlcio, dgua, agente de massa glicerina, emulsificante 1

lecitina de soja, aromatizante e corantes carmim e urucum.

ALERGICOS: CONTEM DERIVADO DE SOJA E PODE CONTER
TRIGO, CENTEIO, CEVADA, AVEIA E ESPELTA. CONTEM GLUTEN.

RECOMENDAGCAO DEUSO: |

Adultos e gestantes, ingerir 1 gota ao dia ou de acordo com a orientacdo de
seu médico ou nutricionista. Aplicar a gota diretamente na boca ou em
qualquerliquido aquoso (frio ou a temperatura ambiente). |

ESTE PRODUTO NAO E UM MEDICAMENTO. NAO EXCEDER A RECOMENDACAO
DIARIA DE CONSUMOINDICADA NA EMBALAGEM. MANTENHAFORA DO ALCANCE !
DE CRIANCAS. |

INSTRUCOES DE CONSERVACAO:

Conservar o produto ao abrigo da luz solar, umidade e em temperatura |

ambiente (15°C a 30°C).

Produzido por: |
AudacciIndustria de Produtos Nutracéuticos Ltda. i
Rua Ademir Bevilaqua 280, Vinhedo, Sado Paulo. CEP: 13285-684
CNP: 17.632.650/0001-52
contato@audacci.com
Industria brasileira

   

   

 

  

  

  
  

  

 
Distribuido por:
HyperaS.A.
VPR-1, Quadra 2C,
Médulo 1A - DAIA - Andpolis - GO
CNPu: 02.932.074/0044-21

Referéncias consultadas:Bjorneboe A,et al

Panzavolta G.Folate, folic acid and 5-methy!
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