
O QUE É             BETA-GLUCANA DE LEVEDURA?
BETA-GLUCANA DE LEVEDURA é um glicopolissacarídeo natural altamente 
purificado. A beta-glucana de levedura auxilia na resistência natural, contribuindo 
para o bem estar geral do organismo.
 
BETA-GLUCANA DE LEVEDURA também contém vitaminas A, E, D3 e o mineral 
Zinco, que participam da função imunológica. 

Em todas as fases da vida o sistema imunológico requer cuidados. Alguns 
fatores como: dieta e sono inadequados, poluição, ar seco, exercícios físicos 
exagerados, estresse, variações bruscas de temperatura e maior concentração 
de pessoas em locais fechados, podem prejudicar nossa imunidade natural 
aumentando a recorrência de doenças comuns como gripes e resfriados.

BETA-GLUCANA DE LEVEDURA auxilia nas defesas naturais do organismo, 
contribuindo para a estimulação do sistema imunológico. 

COMO DEVO USAR BETA-GLUCANA DE LEVEDURA?
Uso adulto. Tomar duas cápsulas ao dia, preferencialmente com água e próxi-
mo às refeições. 

ESTE PRODUTO NÃO É UM MEDICAMENTO.

NÃO EXCEDER A RECOMENDAÇÃO DIÁRIA DE CONSUMO INDICADA NA 
EMBALAGEM.

MANTENHA FORA DO ALCANCE DE CRIANÇAS.

ESTE PRODUTO NÃO DEVE SER CONSUMIDO POR GESTANTES, LACTAN-
TES E CRIANÇAS. 

COMO BETA-GLUCANA DE LEVEDURA DEVE SER ARMAZENADO?
Mantenha em temperatura ambiente (15 a 30ºC), protegido da luz e umidade.

INGREDIENTES: óleo de soja, acetato de DL-alfatocoferila (Vitamina E), 
Beta-glucana de levedura (Saccharomyces cerevisiae), bisglicinato de zinco, 
água, glicina, palmitato de retinol (Vitamina A), óleo de girassol, triglicerídeos de 
cadeia média, colecalciferol (Vitamina D³). Geleificante: gelatina; umectantes: 
glicerina e sorbitol; emulsificantes: lecitina de soja e polisorbato 80; glaceantes: 
cera de abelha (branca) e polietileno glicol ; regulador de acidez: ácido cítrico; 
antiumectante: sílica; corantes: óxido de ferro vermelho, amaranto , dióxido de 
titânio e carmim ; agente de massa: maltodextrina; antioxidantes: butil 
hidroxitolueno, DL-alfa tocoferol ; estabilizante de cor: sulfato de sódio.

NÃO CONTÉM GLÚTEN.
ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE SOJA.

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
Porção de 1,954 g (2 cápsulas)

4000%Vitamina E 400 mg

Quantidade por porção % V.D

Não contém quantidades significativas de valor energético, carboidratos, proteínas, 
gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans, fibra alimentar e sódio.

286%Zinco

Vitamina A

Vitamina D

2623 mcg

50 mcg

437%

1000%

20 mg

FARMA GENÉRICOS

SUPLEMENTO ALIMENTAR DE BETA-GLUCANA DE 
LEVEDURA, VITAMINA A, E, D3 e ZINCO EM

CÁPSULA GELATINOSA MOLE 

SACCHAROMYCES CEREVISIAE, VITAMINAS E MINERAIS
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