
Porção de 3,3g - (6 Comprimidos)

10 Kcal=42 KJ
2,5g

45mg

Valor Energético
Proteínas
Vitamina C

0
5

100

N ã o  c o n t é m  q u a n t i d a d e s  s i g n i fi c a t i va s  d e 
carboidratos, gorduras totais, gorduras saturadas, 
gorduras trans, fibra alimentar e sódio.
(*) % de Valores Diários de referência com base em uma 
dieta de 2000 Kcal ou 8400 KJ. Seus valores diários 
podem ser maiores ou menores dependendo de suas 
necessidades energéticas. 
(**) Valores Diários não estabelecidos.

Suplemento Alimentar de Colágeno Verisol® 
com Vitamina C em comprimidos

Peptídeos de colágeno hidrolisado, ácido 
ascórbico, agente de massa celulose
microcristalina, lubrificantes esterato 
de magnésio e silicato de magnésio e 

antiumectante dióxido de silício.

 NÃO CONTÉM GLÚTEN
LIVRE DE LACTOSE

Ingerir 2 comprimidos 3 vezes ao dia, 
preferencialmente 30 minutos 
antes das principais refeições.

Linha exclusiva de atendimento

www.belclinic.com.br

Responsável Técnica: 
Amanda Moraes Santos CRN-8 11444

(41) 3343-2283

Fabricado com exclusividade para:
BelClinic Dermoativos Eireli 
CNPJ 07.923.516/0001-57 - Rua João Alencar 
Guimarães, 311 - Santa Quitéria - Curitiba/PR
Produzido Por: CNPJ 22.256.007/0001-01

COM VITAMINA C

"Não exceder a Recomendação de Ingestão 
Diária constante na embalagem."

Mantenha fora do alcance de crianças.

"Gestantes lactantes e crianças somente 
devem consumir  este  produto  sob 
orientação de médico ou nutricionista."

CUIDADOS E CONSERVAÇÃO
Produto indicado para maiores de 19 anos.
Armazenar em local  seco e fresco, 
protegendo da luz, calor e umidade.
Produtos fora do prazo de validade não 
devem ser consumidos.
Após aberto consumir em 30 dias.
Este produto não é um medicamento.

O Ministério da Saúde Adverte: Não existem 
evidências científicas de que este produto 
previna, trate ou cure doenças.

INDÚSTRIA BRASILEIRA 

Produto autorizado para 
comercialização em todo o território 
nacional através do anexo X da RDC 
23/2000, em conformidade com a RDC 
27/2010 e RDC 240/2018 da Anvisa.


