
Control

LANÇAMENTO

Um multivitamínico que ajuda a manter os níveis saudáveis 
de colesterol tem tudo para aumentar as suas vendas.

Veja por que Equaliv Nutri Control fará sucesso na sua prateleira.

Contém 1g
de fitoesterol

2 cápsulas ao dia

O seu encontro
com o equilíbrioequaliv.com.br/nutricontrol

Sucesso nos EUA e Europa, os 
multivitamínicos segmentados têm 

muito espaço para crescer no Brasil.

Multivitamínico

Cardio
A população brasileira 
está envelhecendo  

em ritmo acelerado.

Cerca de 40%  
dos brasileiros têm 
colesterol elevado.

Fonte: OMS.
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Control imunidadevitalidade sistema 
vascular

Faça já o seu pedido

Estimula as defesas 
do organismo.1

Ajuda a manter a 
saúde cardiovascular. 2 

Vitaminas e minerais 
antioxidantes.3

Equaliv Nutri Control é um multivitamínico que proporciona mais 
vitalidade, auxilia no reforço da imunidade e ajuda a manter a saúde 
cardiovascular devido ao fitoesterol, componente estrutural de tecidos 
vegetais que ajuda a reduzir a absorção do colesterol (total e LDL).1

O que é Equaliv Nutri Control?

60 cápsulas 

1 A estrutura química do fitoesterol é semelhante a do colesterol.4

2 Ambos disputam para serem absorvidos pelo intestino delgado.4

3 O colesterol que não consegue passar da parede intestinal para a corrente 
sanguínea é eliminado nas fezes.4

ApresentAção
Frasco contendo 60 cápsulas

posologiA
2 cápsulas ao dia

registro Ms
6.2582.0048.001-1

código de bArrAs
7898946433722

código dun
17898946433729

cAixA eMbArque
36 unidades

1

FitOEstErOl

COlEstErOl

2

3

lúm
en intestinAl

cOrrente sAnguíneA

SAIBA MAIS SOBRE O FITOESTEROL
O fitoesterol é uma substância de origem vegetal que é 
diluída da mesma forma que o colesterol. Quando a pessoa 
ingere fitoesteróis, o organismo tem que trabalhar para 
também diluir e absorver essas substâncias reduzindo a 
absorção de colesterol pelo intestino. O resultado? Menos 
colesterol circulando no organismo.4

este produto não substitui os alimentos e não pode ser considerado 
como dieta exclusiva. O produto não é adequado para crianças abaixo 
de cinco anos, gestantes e lactantes. idosos e portadores de qualquer 
enfermidade, consultem um médico e/ou nutricionista. nÃO cOntÉm 
glúten. equaliv nutri control: registro m.s. nº 6.2582.0048.001-1. 
imagens ilustrativas. 

Ingredientes: fitoesteróis de óleo de girassol e soja, óxido de magnésio, ácido ascórbico, fumarato 
ferroso, niacinamida, óxido de zinco, D-pantotenato de cálcio, maltodextrina, sulfato de manganês, 
selênito de sódio, cloridrato de piridoxina, D-biotina, riboflavina, mononitrato de tiamina, óxido cúprico, 
iodeto de potássio, ácido fólico, cianocobalamina, cloreto de cromo, molibdato de sódio, gelificante (ins 
428) gelatina, umectante (ins 422) glicerol, emulsificante (ins 322) lecitina de soja, glaceante (ins 901) 
cera de abelhas, corantes (ins172iii) óxido de ferro amarelo, (ins 140i) clorofila, (ins 172 i) óxido de 
ferro preto, antioxidantes (ins 307) mistura de tocoferóis, (ins 304) palmitato de ascorbila.

OBS.: os fitoesteróis auxiliam na redução da absorção de colesterol; seu consumo deve estar associado 
a uma alimentação equilibrada e hábitos de vida saudáveis; a porção diária de 2 cápsulas contém 
1 g de fitoesterol; consumir este produto conforme a recomendação de ingestão Diária constante 
da embalagem; pessoas com níveis elevados de colesterol devem procurar orientação médica; os 
fitoesteróis não fornecem benefícios adicionais quando consumidos acima de 3 g.

Assunto: 4035 - registro de substâncias Bioativas e Probióticos isolados com Alegação de Propriedades Funcional 
e/ou de saúde - nAciOnAl. Produto: FitOesterÓis ADiciOnADO VitAminAs  e minerAis em cÁPsulAs.

Referências: 1) nutrientes que Aumentam a imunidade. Food ingredients Brasil, [s.l], n. 10, p. 37-38, 2009. Disponível em: 
<http://www.revista-fi.com/materias/117.pdf>. Acesso em 30 out. 2014. 2) chan Y., V.A., lin Y., trautwein e., mensink P., Plat, J., et 
al.2006. plasma concentrations of plant sterols: physiology and relationship with coronary heart disease. nutr rev. 64(9):385-402. 
3) trABer, m.g.; Frei, B.; BecKmAn, J.s. Vitamin e revisited: do new data validate benefits for chronic disease prevention? curr 
Opin lipidol; 19 (1): 30-8, 2008. 4) ellegard l, A.s., normen A, Andersson H. 2007. Dietary plant sterols and cholesterol metabolism. 
nutr rev. 65(1):39-45.
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Não contém quantidades significativas de carboidratos, proteínas, fibra alimentar e sódio.

Porção 2,67 g (2 cápsulas)
Quantidade por porção                                                          % VD(*)

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL

Valor energético 5 Kcal = 21 KJ 0
Gorduras totais 0,5 g 1
Gorduras saturadas 0 g 0
Gorduras trans 0 g 0
Vitamina B1 (cloridrato de tiamina) 1,2 mg 100
Vitamina B2 (riboflavina) 1,3 mg 100
Vitamina B3 (niacina) 16 mg 100
Vitamina B5 (ácido pantotênico) 5 mg 100
Vitamina B6 (cloridrato de piridoxina) 1,3 mg 100
Vitamina B9 (ácido fólico) 240 µg 100
Vitamina C (ácido ascórbico) 45 mg 100
Vitamina H (biotina) 30  µg 100
Vitamina B12 (cianocobalamina) 2,4  µg 100
Cobre 450  µg 50
Cromo 18  µg 51
Ferro 8,1 mg 58
Iodo 33  µg 25
Magnésio 100 mg 38
Manganês 1,20 mg 52
Molibdênio 23  µg 51
Selênio 20  µg 59
Zinco 7 mg 100

*Valores diários de referência com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8400J. Seus valores 
diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.


