
 

LAVITAN SÊNIOR 

SUPLEMENTO VITAMÍNICO-MINERAL 

 

COM SELÊNIO – COM VITAMINA E – SUBSTÂNCIAS ANTIOXIDANTES 

 

Uso oral – USO ADULTO 

Contém 60 drágeas 

 

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL 

Porção de 0,9 g (1 drágea) 

 QTD PORÇÃO VD(*) 

Vitamina C 45 mg 100% 

Ferro 10 mg 71% 

Vitamina B3 13 mg 81% 

Zinco 2 mg 29% 

Manganês 2,3 mg 100% 

Vitamina B5 5 mg 100% 

Vitamina A 600 mcg 100% 

Vitamina B2 1,3 mg 100% 

Vitamina B1 1,1 mg 92% 

Vitamina B6 0,5 mg 38% 

Vitamina D 5 mcg 100% 

Vitamina B12 2,4 mcg 100% 

Vitamina E 10 mg 100% 

Selênio 34 mcg 100% 

Ácido fólico 240 mcg 100% 

Não contém quantidade significativa de valor energético, carboidratos, proteínas, 

gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans, fibra alimentar e sódio. 

*%Valores diários com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores 

diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. 

Modo de usar: Ingerir uma drágea por dia. 



 

 

Ingredientes: Vitamina C, sulfato ferroso monoidratado, vitamina E, nicotinamida, 

sulfato de zinco, sulfato de manganês monoidratado, vitamina A, selênio, vitamina B5, 

vitamina B12, vitamina B6, ácido fólico, vitamina D3, antiaglutinante celulose 

microcristalina, veículos açúcar e gelatina, antiumectantes carbonato de cálcio e 

dióxido de silício, glaceantes goma laca, cera de abelha e cera de carnaúba, 

estabilizantes croscarmelose sódica, plasdone e povidona, espessante goma arábica, e 

corantes licopeno e azul brilhante. 

NÃO CONTÉM GLÚTEN. 

 

Consumir este produto conforme a recomendação de ingestão diária constante da 

embalagem.  

GESTANTES, NUTRIZES E CRIANÇAS ATÉ 3 (TRÊS) ANOS, SOMENTE DEVEM 

CONSUMIR ESTE PRODUTO SOB ORIENTAÇÃO DE NUTRICIONISTA OU MÉDICO. O 

Ministério da Saúde adverte: Não existem evidências científicas comprovadas de que 

este alimento previna, trate ou cure doenças. 

 
Cuidados de conservação: Conservar o produto ao abrigo da luz solar, mantendo bem 
fechado em local seco e fresco. 

Mantenha o produto fora do alcance das crianças. 

 

Produto isento de registro conforme a RDC 27/10. 


