
BETA BRONZE

APRESENTAÇÃO
Embalagem com 2 blísters contendo 15 
cápsulas cada.

USO ADULTO

COMPOSIÇÃO: Cada cápsula contém: 
Óleo de soja e suspensão de Betacaroteno    
30%* ..............................................250mg
* Correspondente a 4mg de betacaroteno ou a 
83,33% da IDR de vitamina  A para adultos.
Contém corante artificial de tartrazina 
- INS 102.

INFORMAÇÕES SOBRE O BETA BRONZE
Suplementos vitamínicos são alimentos 
que servem para complementar a dieta 
diária de uma pessoa saudável, em casos 
onde sua ingestão, a partir da alimentação, 
seja insuficiente ou quando a dieta requer 
suplementação.
O betacaroteno é uma pró-vitamina, formada 
basicamente por duas moléculas de vitamina 
A, que se convertem na própria vitamina A 
sempre que o organismo necessitar.
É uma substância pertencente à família dos 
carotenóides, estando presente em diversos 
alimentos, como a cenoura, o mamão, a 
beterraba e a abóbora. 
A grande vantagem do betacaroteno em 
relação a vitamina A é a sua ausência de 

Suplemento vitamínico de Betacaroteno         

risco, já que é armazenada facilmente em 
nosso organismo.
Estudos demonstram que dietas ricas em 
carotenos, bem como reforços adicionais, 
tornam a pele mais resistente quando ex-
posta ao sol. 
Desenvolvido em forma de cápsulas, o 
BETA BRONZE é um alimento que contém 
83,33% da Ingestão Diária Recomendada 
de vitamina A.

INSTRUÇÕES DE USO
Recomenda-se ingerir uma cápsula ao 
dia.
Deve ser ingerido com líquido.
Consumir este produto conforme a Reco-
mendação da Ingestão Diária constante 
na embalagem.
Gestantes, nutrizes e crianças até 3 (três) 
anos, somente devem consumir este 
produto sob orientação de nutricionista 
ou médico.

NÃO CONTÉM GLÚTEN.

• RICO EM VITAMINA A.

CUIDADOS DE CONSERVAÇÃO
Proteger da luz, do calor e da umidade.
Não consuma produtos com o prazo de 
validade vencido.
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