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PROPRIEDADE DE MARCA:
Inove Nutrition LTDA.

3. QUANDO NÃO DEVO USAR ESSE SUPLEMENTO?
A Amora Miura é 100% natural e sem
contraindicações.

USO ORAL
FORMAS FARMACÊUTICAS E APRESENTAÇÕES:
Cápsulas gelatinosas
Frasco com 60 cápsulas
COMPOSIÇÃO:
Amora em pó.
Estabilizantes: Celulose microcristalina e amido,
antiumectante dióxido de silício.
Ingredientes da cápsula: Gelatina e umectante
água potável filtrada.
Tabela nutricional:

Porção de 2,4 g (4 cápsulas)

% VD (*)

Valor energético
0 Kcal = 0 kJ
Carboidratos
0,5 g
Proteínas
0g
Gorduras Totais
0g
Gorduras Saturadas
0g
Gorduras Trans
0g
Fibra Alimentar
0,8 g
Sódio
0g

0%
0%
0%
0%
0%
**
3%
0%

* % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 Kcal ou 8400 KJ.
Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de
suas necessidades energéticas.

INFORMAÇÕES AO USUÁRIO
1. PARA QUE ESTE SUPLEMENTO É INDICADO?
A Amora Miura é indicado para repor a
deficiência de vitaminas e minerais em
mulheres que necessitam combater os efeitos
da menopausa.
2. COMO ESTE SUPLEMENTO FUNCIONA?
A Amora Miura é rica em vitamina C e E e
minerais magnésio, fósforo, potássio e cálcio
que juntos nutrem o organismo combatendo as
ações da menopausa.

www.inovenutrition.com.br

5. ONDE, COMO E POR QUANTO TEMPO POSSO
GUARDAR ESSE SUPLEMENTO?
Armazenar em local seco e arejado, protegido
da luz (entre 15 e 30ºC).
Após aberto, consumir em até 90 dias.

O esquecimento da dose pode comprometer a
eficácia do suplemento.
Em caso de dúvidas, consulte procure
orientação do farmacêutico, médico ou
nutricionista.
Registro M.S.: 6.6660.0050.001-5

O prazo de validade desse suplemento é de 24
meses a partir da data de fabricação.

Informação Nutricional
Quantidade por porção

4. O QUE DEVO SABER ANTES DE USAR ESSE
SUPLEMENTO?
O suplemento não apresenta contraindicação,
mas é importante que o usuário faça a prática
de hábitos saudáveis de vida, evitando
alimentos gordurosos, bebidas alcoólicas,
cigarro e outras drogas. O sedentarismo pode
diminuir a ação do suplemento no organismo.

7. O QUE DEVO FAZER QUANDO EU ME ESQUECER
DE USAR ESTE SUPLEMENTO?
Caso você se esqueça de tomar a Amora Miura
no horário indicado ou estabelecido pelo seu
médico/nutricionista, tome-o assim que
lembrar.

Número do lote e datas de fabricação e
validade: vide embalagem.
Não use suplementos com o prazo de validade
vencido. Guarde-o em sua embalagem original.
Antes de usar, observe o aspecto do suplemento.
Caso esteja no prazo de validade e você
observar alguma mudança no aspecto, consulte
o farmacêutico para saber se poderá utilizá-lo.
Todo suplemento deve ser mantido fora do
alcance de crianças.

PRODUZIDO POR:
Fitoway Laboratório Nutricional
CNPJ 10.848.178/0001-40
Indústria Brasileira
Resposável técnico:
Farmacêutico Responsável
Daniel Roiz Mencacci - CRF-SP 32.553
DISTRIBUÍDO POR:
Inove Nutrition LTDA.
CNPJ 15.838.294/0001-00

6. COMO DEVO USAR ESTE SUPLEMENTO?
Ingerir 2 cápsulas 2 vezes ao dia ou a critério do
médico nutricionista.
Para um melhor resultado, utilize diariamente e
por pelo menos 6 meses.
Não interrompa o consumo sem o conhecimento
do seu médico/nutricionista.
Este suplemento não deve ser partido, aberto
ou mastigado.

sac@inovenutrition.com.br

