
Vitamina B1 (Tiamina)   
Vitamina B2 (Riboflavina)
Vitamina B3 (Niacina)
Vitamina B5 (Ácido pantotênico)
Vitamina B6 (Pirodixina)
Vitamina B9 (Ácido fólico)
Vitamina B12 (Cianocobalamina)
Vitamina C
Vitamina E    
  

1,2 mg
1,3 mg
16,0 mg
5,0 mg
1,3 mg
240 ug
2,4 ug
45,0 mg
10,0 mg

100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL

Quantidade por porção % VD (*)

Porção de 750 mg (1 comprimido)

"Não contém quantidades significativas de valor energético, proteína, gorduras totais, 
gorduras saturadas, gorduras trans, fibra alimentar e sódio”.

APRESENTAÇÃO:
Embalagem com 30 comprimidos de 750 mg.

USO ORAL

(*) Valores diários de referência com base em uma dieta de 2000  kcal ou 8400 kJ e IDR (Ingestão Diária Recomendada) para adultos. Seus valores 
diários podem ser maiores ou menores dependendo das suas necessidades energéticas.

INGREDIENTES:
Guaraná em pó; cloridrato de tiamina (B1); riboflavina (B2); niacina (B3); ácido pantotênico (B5); cloridrato de piridoxina (B6); ácido fólico (B9); 
cianocobalamina (B12); vitamina C; vitamina E; celulose microcristalina (INS 460i); polivinilpirrolidona (INS 1201); hidoxipropilmetilcelulose  (INS 464); 
croscarmelose sódica (INS 468); triacetina (INS 1518); dióxido de titânio (INS 171) e corante vermelho 40 (INS 129).

CUIDADOS DE CONSERVAÇÃO:
Conservar em temperatura ambiente (entre 15 e 30° C). Proteger da luz e da humidade.
 
MODO DE USO: Consumir um (1) comprimido ao dia.

CUIDADOS: Consumir este produto conforme a recomendação de ingestão diária constante na embalagem.
Crianças, gestantes, nutrizes, idosos e portadores de enfermidades devem consultar o médico ou nutricionista antes de consumir o 
produto.
O Ministério da Saúde adverte: Não existem evidências científicas comprovadas de que este alimento previna, trate ou cure doenças. 
Cada porção de 750 mg (1 comprimido) contém aproximadamente 10 mg de cafeína, proveniente do guaraná.
Não contém glúten.
Zero açúcar. Não engorda.

REG. ANVISA: 6.2351.0067.001-4

Fabricado por: Arte Nativa Produtos Naturais Ltda.
Endereço: Av. José Antônio dos Santos, 2000 – bairro: Inácia de Carvalho – São José da Lapa – MG – CEP 33350-000 CNPJ 00.677.858/0001-95 
INDÚSTRIA BRASILEIRA

Distribuído e comercializado por: Genomma Laboratories do Brasil Ltda. CNPJ 09.080.907/0001-82
Para mais informações sobre o produto ligue: 0800-770-0566
Ou escreva para: sac@genommalab.com.br


