VITOL®
Ómega-3 + Vitaminas + Minerais + Luteína + Zeaxantina + Resveratrol
Vitol é um suplemento alimentar que contém ómega-3, vitaminas, minerais, luteína, zeaxantina e
resveratrol. O zinco contribui para a manutenção de uma visão normal. Além do zinco, Vitol contém
vitamina C, vitamina E e cobre que contribuem para a proteção das células contra as oxidações
indesejáveis.
Os nutrientes de Vitol foram criteriosamente selecionados tendo em conta os seguintes efeitos benéficos:
Vitamina C
A vitamina C aumenta a absorção de ferro e contribui para:
- a normal formação de colagénio para funcionamento normal dos vasos sanguíneos, dos ossos, das
cartilagens, das gengivas, da pele e dos dentes;
- o normal metabolismo produtor de energia;
- o normal funcionamento do sistema nervoso e do sistema imunitário;
- uma normal função psicológica e para a redução do cansaço e da fadiga;
- a proteção das células contra as oxidações indesejáveis;
- a regeneração da forma reduzida da vitamina E.
Vitamina E
A vitamina E contribui para a proteção das células contra as oxidações indesejáveis.
Zinco
O zinco contribui para:
- o normal metabolismo dos hidratos de carbono, dos ácidos gordos, dos macronutrientes, da vitamina A
e ácido-base;
- uma normal função cognitiva;
- a síntese normal de ADN e das proteínas;
- a manutenção de uma visão normal;
- o normal funcionamento do sistema imunitário;
- a proteção das células contra as oxidações indesejáveis;
- o processo de divisão celular.
Cobre
O cobre contribui para:
- a manutenção dos tecidos conjuntivos normais;

- um normal metabolismo produtor de energia;
- o normal funcionamento do sistema nervoso e do sistema imunitário;
- o transporte normal do ferro no organismo;
- a proteção das células contra as oxidações indesejáveis.
Vitamina D
A vitamina D contribui para:
- o normal funcionamento do sistema imunitário.
- o processo de divisão celular.
Uma cápsula de Vitol contém as quantidades diárias de vitamina C, vitamina E, zinco, cobre e vitamina D
necessárias à produção dos referidos efeitos benéficos.
Ingredientes:
Óleo de peixe (teor mínimo de ácidos gordos ómega-3: 20% EPA e 50% DHA); agente de revestimento:
gelatina, glicerol; luteína (mínimo 20%); extrato de Polygonum cuspidatum (com 50% resveratrol) (raiz);
estabilizador: cera de abelha; vitamina C (ácido L-ascórbico); vitamina E (D-alfa-tocoferol); óxido de
zinco; corante: caramelo; estabilizador: lecitina de soja; sulfato cúprico; óleo de zeaxantina (mínimo de
20% zeaxantina); vitamina D3 (colecalciferol).

Composição de Vitol®
Óleo de peixe
Ómega-3
DHA (ácido
docosahexaenoico)
EPA (ácido
eicosapentaenoico)
Extrato de Polygonum
cuspidatum
Resveratrol
Vitamina C

1
%VRN*
cápsula
350 mg
**
245 mg
**
175 mg

**

70 mg

**

60 mg

**

30 mg
40 mg

**
50

Vitamina E
32,92 mg
274
Zinco
15 mg
150
Luteína
12 mg
**
Cobre
380 µg
38
Zeaxantina
0,12 mg
**
Vitamina D
15 µg
300
* VRN – Valor de referência do nutriente
** VRN não estabelecido
Modo de utilização:

A toma diária recomendada é de 1 cápsula por dia depois de uma das principais refeições. Não deve ser
excedida a toma diária indicada, salvo indicação de um profissional de saúde.
Em caso de dúvida aconselhe-se com um profissional de saúde.
Este produto deve ser consumido no âmbito de um regime alimentar variado e equilibrado e de um modo
de vida saudável.
Os suplementos alimentares não devem ser utilizados como substitutos de um regime alimentar variado.
Precauções e informações complementares:
Este produto não deve ser utilizado no caso de hipersensibilidade (alergia) ou quando estejam descritas
interações de outro produto com qualquer um dos constituintes da formulação.
Devido à inexistência de estudos que confirmem a segurança de utilização em caso de gravidez e
aleitamento, este suplemento não deve ser utilizado nestas situações, salvo indicação médica.
Não recomendado em crianças com idade inferior a 11 anos.
Não recomendada a toma conjunta com antibióticos (tetraciclinas e quinolonas).
Condições de conservação:
Conservar em local seco na embalagem de origem e a temperatura inferior a 25ºC.
Proteger da luz e do calor.
Vitol deve ser guardado fora da vista e do alcance das crianças.
Distribuído por:
Laboratório Edol - Produtos Farmacêuticos, S.A.
Av. 25 de Abril, 6-6A
2795-225 Linda-a-Velha • Portugal
Fabricado na UE.
Fabricado com ingredientes com certificado Halal.

