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Bula Quelatus
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PANTONE 2738 C

USA

Código
Anterior

Código
Atual

BL9787-00 Lançamento

BL9787-00 BL7554 GED 10675  -  Nova  FÓRMULA + Novo código Acabado 18/05/15

BL7554 BL7554-01 GED xxxx  -  Ajustes na formulação conforme o praticado pelo parceiro 
comercial

Apresentação: 
Embalagem com

60 comprimidos

USO ADULTO

18 CM

11 CM

VERSO

O que é Quelatus? 

Quelatus é uma fórmula nutricional balanceada desenvolvida para homens e mulheres em diferentes 
faixas etárias. Indicado como suplemento alimentar e para complementar dietas irregulares ou 
deficientes. É constituído por minerais aminoácidos quelados, que são minerais de última geração 
desenvolvidos especialmente para nutrição humana.

Como devo usar Quelatus?
Ingerir de 1 a 2 comprimidos ao dia ou a critério médico/nutricionista. Os comprimidos devem ser 
tomados preferencialmente com água.

Como devo guardar o Quelatus?
Mantenha este produto em sua embalagem original, em local fresco e seco e ao abrigo da luz e 
umidade.

Prazo de validade
O número de lote e as datas de fabricação e validade estão carimbados no blister e cartucho do produto.

Não utilize o produto com o prazo de validade vencido. 

Quais cuidados devo ter ao usar Quelatus? 
Em caso de ingestão acidental de doses muito superiores às preconizadas, podem ocorrer sintomas 
como náuseas, diarreias, vômitos e sensação de plenitude gástrica.

Gestantes, nutrizes e crianças até 3 (três) anos somente devem consumir este produto sob 
orientação de médico ou nutricionista.

Consumir este produto conforme a Recomendação de Ingestão Diária constante da embalagem.

COMPOSIÇÃO: 
Ingredientes: citrato malato de cálcio, bisglicinato de magnésio, malato dicálcio, ácido ascórbico, 
bisglicinato ferroso, bisglicinato de zinco, molibdato de sódio, niacinamida, bisglicinato de manganês, 
succinato ácido de DL-alfa-tocoferol, bisglicinato cúprico, d-pantotenato de cálcio, polietilenoglicol 
(veículo), selenito de sódio, beta caroteno, biotina, ácido fólico, colecalciferol, piridoxina HCL, riboflavina, 
tiamina mononitrato, picolinato de cromo, iodeto de potássio, cianocobalamina, estabilizantes celulose 
microcristalina, croscarmelose sódica, hidroxipropilcelulose, hidroxipropilmetilcelulose e polidextrose, 
glaceante ácido esteárico, antiumectantes dióxido de silício e triacetina e corantes dióxido de titânio, 
óxido de ferro vermelho e óxido de ferro amarelo.

NÃO CONTÉM GLÚTEN. NÃO CONTÉM AÇÚCARES.

Produto isento de registro conforme RDC 27/2010.

FABRICADO EM ESTADOS 
UNIDOS DA AMÉRICA, POR:
GSN Garden State 
Nutritionals
8 Henderson Drive
West Caldwell, New Jersey 
07006 - Estados Unidos da 
América. 

IMPORTADO E
DISTRIBUIDO POR:
Eurofarma Laboratórios S.A. 
Rod. Pres. Castello Branco, 
35,6 km - Itapevi/SP
CNPJ: 61.190.096/0008-69

SOB LICENÇA DE:
Albitech Comercial 
Distribuidora de Suplementos 
Minerais LTDA - Av. Guapira, 
722, São Paulo/SP
CNPJ: 71.878.151/0001-95

MANTER O PRODUTO FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS.
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www.eurofarma.com.br
0800-704-3876

euroatende@eurofarma.com.br

Ingerir de 1 a 2 comprimidos ao dia ou a critério médico/nutricionista. 
Os comprimidos devem ser tomados preferencialmente com água.

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL  -  PORÇÃO (1) : 2,4 g ( 2 COMPRIMIDOS )

Quantidade por porção % VD (*) (2)

Carboidratos
     Açúcares

0 g, dos quais: 
0 g

0% 
** 

Vitamina A (beta caroteno) 600 µg RE 100
Vitamina B1 (tiamina) 1,2  mg 100
Vitamina B2 (riboflavina) 1,3 mg 100
Vitamina B3 (niacina) 16 mg 100
Vitamina B5 (ácido pantotênico) 5,0 mg 100
Vitamina B6 (piridoxina) 1,3 mg 100
Vitamina B12 (cianocobalamina) 1,3 µg 54
Vitamina C (ácido ascórbico) 45 mg 100
Vitamina D (colecalciferol) 5,0 µg 100
Vitamina E (DL-alfa-tocoferol) 8,4 mg α TE 84
Vitamina H (biotina) 30 µg 100
Ácido Fólico 240 µg 100
Cálcio (citrato malato de cálcio e malato dicálcio) 250 mg 25
Cobre (bisglicinato cúprico) 900 µg 100
Cromo (picolinato de cromo) 35 µg 100
Ferro (bisglicinato ferroso) 10 mg 71
Iodo (iodeto de potássio) 130 µg 100
Magnésio (bisglicinato de magnésio) 100 mg 38
Manganês (bisglicinato de manganês) 2,3 mg 100
Molibdênio (molibdato de sódio) 45 µg 100
Selênio (selenito de sódio) 34 µg 100
Zinco (bisglicinato de zinco) 7,0 mg 100

Não contém quantidades significativas de valor energético, proteínas, gorduras totais, gorduras trans, 
fibra alimentar e sódio. 
* % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem 
ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. 
** VD não estabelecido 
(1) Porção máxima diária de 2 comprimidos. Para a porção de 1 comprimido os valores de cada
nutriente indicado na tabela são reduzidos pela metade. 
(2) Ingestão diária recomendada para adultos.
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