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OUTROS INGREDIENTES
Sorbitol, Xilitol, Polietilenoglicol, Corante 
Natural Azul, Silíca, Aromas Naturais de 
Laranja e Uva, Corante Natural de Laranja, 
Estearato de Magnésio, Ácido Cítrico, 
Etilcelulose e Goma de Guar.

CONTEÚDO
120 comprimidos.

MODO DE USAR
Para adultos e crianças acima dos 4 anos 
- tomar 4 comprimidos por dia como 
suplemento alimentar.
Para crianças de 2 a 4 anos - tomar 2 
comprimidos por dia, com a supervisão 
dos adultos.

NOTA
Guardar em local fresco e seco, em reci-
pientes hermeticamente fechados. Manter 
fora do alcance das crianças.

Dê aos seus filhos os nutrientes que eles 
necessitam diariamente com Forever Kids 
Chewable Multivitamins. Estas multivita-
minas mastigáveis, divertidas e deliciosas 
fornecem tanto aos adultos como às crian-
ças em crescimento a partir dos dois anos de 
idade, as vitaminas vitais, os minerais e os 
fitonutrientes que podem estar em défice.

Os fitonutrientes são nutrientes altamente 
benéficos, extraídos de vegetais e frutos. 
As novas técnicas de produção permitem 
emulsionar, desidratar e secar frutos e vege-
tais crús - de modo a proteger fitonutrientes, 
vitaminas, minerais e enzimas que o corpo 
necessita. O resultado é um multivitamíni-
co que sabe maravilhosamente, que é diver-
tido de comer e que completa a gama de 
suplementos que a Forever Living oferece.

Formulados sem açúcar, aspartame, corantes 
e conservantes artificiais, os fitonutrientes 
são extraídos de alimentos nutritivos como 
cenouras, acerola, brócolos, espinafres, 
couve, maçãs, arandos, tomates e citrinos. 
Você e os seus filhos vão adorar os sabores 
naturais de laranja e de uva, enquanto con-
tribui para o seu bem-estar!

Vai adorar a paz de espírito!
As suas crianças vão ter as vitaminas dos ali-
mentos vegetais.

SUPLEMENTOS ALIMENTARES

Forever Kids®

Cód.: 198

PONTOS-CHAVE

• Vitaminas coloridas e com formas 

divertidas que os seus filhos vão 

adorar

• Sem corantes nem conservantes 

artificiais

• Comprimidos mastigáveis

• Os fitonutrientes são extraídos dos 

melhores alimentos crús, como bró-

colos, espinafres, cenouras e couve

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL NO VERSO DA FOLHA.

Deve sempre consultar o seu médico de família se tiver algum problema de saúde.



QUANTIDADE POR TOMA Crianças dos 2 aos 4 anos % Dose Diária Crianças de idade % Dose Diária

 (2 Comprimidos)  superior a 4 anos e Adultos 

   (4 Comprimidos)

Vitamina A (como Acetato e 50% Beta Caroteno) 2500 UI 100 % 5000 U.I. 100 %

Vitamina C (como Ácido Ascórbico) 30 mg 75% 60 mg 100 %

Vitamina D (como Colcalciferol) 200 UI 50% 400 U.I. 100 %

Vitamina E (como Acetato D-Alfa Tocoferil) 9 U.I. 90% 18 U.I.  60 %

Vitamina B1 (como Mononitrato de Tiamina) 0,75 mg 107% 1,5 mg 100 %

Vitamina B2 (como Riboflavina) 0,85 mg 106 % 1,7 mg 100 %

Niacina (como Niacinamida) 10 mg 111% 20 mg 100 %

Vitamina B6 (como Cloridrato de Piridoxina) 1 mg 143% 2 mg 100 %

Folato (como Ácido Fólico)  150 mcg 75% 300 mcg 75 %

Vitamina B12 (como Cianocobalamina) 1,5 mcg 50% 3 mcg 50%

Biotina 150 mcg 100% 300 mcg 100 %

Ácido pantoténico (como Pantotenato de Cálcio) 5 mg 100% 10 mg 100%

Cálcio (como Carbonato de Cálcio) 20 mg 3% 40 mg 4%

Magnésio (como Óxido de Magnésio) 30 mg 15 % 60 mg 15 %

Zinco (como Óxido de Zinco) 7,5 mg 94 % 15 mg 100 %

Cobre (como Óxido de Cobre) 1 mg 100%  2 mg 100 %

Manganês (como Gluconato de Manganês) 1 mg * 2 mg 100 %

Mistura Exclusiva 18 mg * 36 mg *

Extracto Acerola  *  *

Pectina de Maçã  *  *

Pó de Brócolos  *  *

Pó de Couve  *  *

Pó de Cenoura  *  *

Complexo Bioflavonóides Cítricos   *  *

Concentrado de Arando  *  *

Pó de Espinafre  *  *

Pó de Tomate  *  *

Quantidade da Toma: 4 comprimidos para crianças acima dos 4 anos e adultos - 2 comprimidos para crianças dos 2 aos 4 anos

Tomas por Embalagem: 30 para crianças acima dos 4 anos e adultos - 60 para crianças dos 2 aos 4 anos

* Dose Diária não estabelecida

Informação Nutricional
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