
 
 

 

 
APRESENTAÇÃO 
 
Floralac líquido – Frasco PET âmbar c/120 ml de solução oral sabor salada de frutas 
Acompanha copo dosador. 
 
INGREDIENTES 
 
Floralac líquido 
Lactulose, frutooligossacarídeos, vitamina B1, vitamina B2, vitamina B6, veículo água purificada, sorbitol, acidulante ácido cítrico, preservante 
benzoato de sódio, metilparabeno, ácido sórbico, espessante carboximetilcelulose, edulcorantes sacarina, sucralose,  aromatizante. 
 
Não contém Glúten. 
Zero Açucar. 
Sem corantes. 
 
Consumir este produto conforme a Recomendação de Ingestão Diária (Modo de Usar) constante da embalagem. 

Gestantes, nutrizes e crianças até 3 (três) anos, somente devem consumir este produto sob orientação de nutricionista ou médico. 
“ O consumo do produto deve ser acompanhado da ingestão de líquidos”. 
 
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL 

 
PROPRIEDADES NUTRICIONAIS 
 

Floralac é um suplemento vitamínico que contém fibras prebióticas a base de lactulose + frutooligossacarídeos. Atua auxiliando o trânsito intestinal 

e promovendo o equilíbrio da flora intestinal de forma saudável e natural sem causar dependência.  

A Lactulose é um açúcar não calórico que quando metabolizado no intestino delgado promove o acúmulo e penetração de líquido ao bolo fecal e 
o amolecimento das fezes. Não causa dependência e pode ser utilizada á longo prazo.  

 
Os Frutooligossacarídeos (FOS) são açucares não calóricos e não convencionais de ocorrência natural. São também considerados fibras 
dietéticas e possuem vários benefícios a saúde. São capazes de aumentar, estimular significativamente o crescimento de bactérias benéficas no 
trato digestivo. 
 
As Vitamina B1, B2, e B6 atuam auxiliando a manutenção de diversas funções no organismo, especialmente no desenvolvimento das células do 
sistema digestivo. Facilitam a digestão e a absorção dos carboidratos, das proteínas e da gordura. 
 
FINALIDADE 
 

Floralac pode ser utilizado em casos de constipação auxiliando o trânsito intestinal e promovendo o equilíbrio da flora. 

MODO DE USAR 
 
Floralac líquido 
 
Crianças de 1 a 6 anos: Ingerir 2,5 a 5 ml (um quarto a meio copo de medida) duas (2) vezes ao dia.  
Crianças de 7 a 10 anos: Ingerir 5 a 7,5 ml (meio a três quartos de copo de medida) duas (2) vezes ao dia.  
Crianças acima de 10 anos e Adultos: Ingerir 7,5 a 15 ml (três quartos a um copo e meio de medida) (2) vezes ao dia.  
 
USO ORAL 
 
CUIDADOS DE CONSERVAÇÃO 
Conserve em local seco e arejado, protegido da luz e umidade. 
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INFORMAÇÃO NUTRICIONAL 

 
Quantidade por porção 

1-3 anos  4-6 anos  7-10 anos Adultos 

10 ml % VD (*) 10 ml % VD (*) 15 ml % VD (*) 30 ml % VD (**) 

Tiamina 0,12mg 24% 0,12mg 20% 0,18mg 20% 0,36mg 30% 

Riboflavina 0,13mg 26% 0,13mg 22% 0,195mg 22% 0,39mg 30% 

Vitamina B6  0,13mg 26% 0,13mg 26% 0,195mg 20% 0,39mg 30% 

Fibra alimentar 3 g 12% 3g 12% 4,5 g 18% 9g 36% 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Carboidrato
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