
SUPLEMENTO ALIMENTAR 
28 Comprimidos + 28 Cápsulas
Composto por comprimidos com micronutrientes e cápsulas de Ómega-3, a 
fórmula avançada de Neurozan® Plus, fornece os nutrientes essenciais que 
ajudam a assegurar função e desempenho ótimo do seu cérebro. 

Neurozan® Plus proporciona um suporte nutricional extra para ajudar a manter uma normal função 
cerebral e cognitiva. O Ferro, Zinco e Iodo contribuem para a normal função cognitiva, e o Ácido 
Pantoténico (Vitamina B5) contribui para um desempenho mental normal. A Vitamina C, B6, B12 e o 
magnésio contribuem para o normal funcionamento do sistema nervoso e para uma normal função 
psicológica. Com 300mg de DHA por cápsula, que contribui para a manutenção de uma normal função 
cerebral (O efeito benéfico é obtido com a toma diária de 250mg de DHA). 

Modo de tomar
Tomar um comprimido por dia + uma cápsula Ómega-3 por 
dia. Tomar com água ou bebida fria não alcoólica durante uma 
refeição principal. Não mastigar. Não exceder a toma diária 
recomendada. Não tomar de estômago vazio. Esta fórmula 
avançada substitui a necessidade de outros suplementos da 
marca Neurozan® ou outros suplementos multivitamínicos. 
Não é necessária a toma de outro multivitamínico, salvo por 
recomendação do seu profissional de saúde ou do seu médico.

Composição
Ingredientes dos comprimidos: Agentes de volume: Celulose 
microcristalina e Fosfatos de cálcio, Amido de batata, Amido 
pré-gelatinizado, Óxido de magnésio, Vitamina C (ácido 
L-ascórbico), Antiaglomerantes: Polivinilpolipirrolidona, 
ácidos gordos, dióxido de silício, talco purificado e sais 
de magnésio de ácidos gordos, Agentes de revestimento 
(hidroxipropilmetilcelulose, etilcelulose, propilenoglicol, 
dióxido de titânio, óxido de ferro vermelho), Vitamina E 
(succinato ácido de D-alfa-tocoferilo) (da soja), Fosfatidilserina 
(da soja), Fosfatidilcolina (da soja), L-arginina, Vitamina 
B5 (D-pantotenato de cálcio), Vitamina B1 (mononitrato 
de tiamina), Sulfato de zinco, Ginkgo biloba, Vitamina B3 
(nicotinamida), Antiaglomerante: polivinilpirrolidona, Vitamina 
B12 (cianocobalamina), Fumarato ferroso, Hidroxitriptofano, 
Vitamina B6 (cloridrato de piridoxina), Betacarotenos, Coenzima 
Q10, L-glutamina, Sulfato de manganês, L-glutationa, Vitamina 
B2 (riboflavina), Antiaglomerante: etilcelulose, Vitamina 
D3 (colecalciferol), Sulfato cúprico, Ácido fólico (ácido 
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Extracto de Ginkgo Biloba equiv. a 120 mg —
5-HTP (5-hidroxitriptofano) 20 mg —
L-Arginina 40 mg —
L-Glutamina  10 mg —
L-Glutationa 5 mg —
Co-Q10 (Coenzima Q10) 10 mg —
Fosfatidilcolina 10 mg —
Fosfatidilserina 10 mg —
Betacarotenos 2 mg —

Vitamina D (como D3, 1000 UI) 25 μg 500
Vitamina E 36 mg α-TE 300
Vitamina C 80 mg 100
Tiamina (Vitamina B1)  25 mg 2273
Riboflavina (Vitamina B2) 3 mg 214
Niacina (Vitamina B3) 32 mg NE 200
Vitamina B6 10 mg 714
Ácido Fólico 400 μg 200
Vitamina B12 100 μg 4000
Ácido Pantoténico (Vitamina B5) 36 mg 600
Magnésio 75mg 20
Ferro 8mg 57
Zinco 15 mg 150
Cobre 250 μg 25
Manganês 2 mg 100
Selénio 110 μg 200
Crómio 40 μg 100
Iodo 150 μg 100

*VRN= Valor de Referência do Nutriente.
μg = micrograma; mg = miligrama;
UI= Unidades Internacionais; TE = Tocoferol 
Equivalente; NE = Niacina Equivalente

†Neurozan é a principal marca da Vitabiotics em Portugal
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pteroilmonoglutâmico), Selenato de sódio, Cloreto de crómio 
(III), Iodeto de potássio. Ingredientes das cápsulas: Óleo de peixe 
rico em ómega-3 (concentrado de ácido docosahexaenóico 
e Eicosapentaenóico) (do peixe), Composição da cápsula: 
Gelatina, Glicerol, Óleo essencial de limão. Informação sobre 
alergias: Para saber os alergénios presentes, verifique os 
ingredientes a negrito.

Recomendações
Os suplementos alimentares não devem ser utilizados como substitutos de um regime alimentar 
variado e equilibrado e de um estilo de vida saudável. Tal como com outros suplementos alimentares, 
procure aconselhamento médico antes de tomar principalmente se estiver grávida, a amamentar, ou sob 
supervisão médica, caso tenha epilepsia ou alergias alimentares. Não tomar em caso de alergia à soja ou 
ao peixe. Caso esteja a tomar anticoagulantes não tome Neurozan, a não ser por recomendação médica. 
Este produto contém ferro que, quando tomado em excesso, pode  ser prejudicial à saúde das crianças.

Condições de conservação
Conservar em local seco, na embalagem original e a temperatura inferior a 25°C. Preservar da luz e do 
calor. Manter fora do alcance e da visão das crianças.

Lote / consumir de preferência antes do fim de: (ver embalagem)
Suplemento alimentar fabricado no Reino Unido.

Sobre a Vitabiotics
A Vitabiotics é uma empresa britânica e a marca de multivitamínicos número 1 do Reino Unido, fundada há 
45 anos pelo Prof. Kartar Lalvani. O ex-presidente, o Prof. Arnold Beckett foi um dos principais cientistas da 
Vitabiotics, que incutiu na empresa a filosofia de investigação, inovação e excelência na área da nutrição.

Distribuído por:
Xarmadis Produtos Farmacêuticos, Lda.
Rua do Montijo nº 248 - Trajouce, 
2785-155 São Domingos de Rana
www.xarmadis.pt

Óleo de Peixe Ómega-3 600 mg —
Fornecem:
DHA (Ácido Docosahexaenóico) 300 mg —
EPA (Ácido Eicosapentaenóico) 60 mg —

Quantidade
por cápsula

Cápsula Ómega-3
Informação Nutricional

*VRN= Valor de Referência do Nutriente.
mg = miligrama
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