
APRESENTAÇÃO
Comprimidos
Embalagem com 30 comprimidos e 60 comprimidos.

VIA ORAL
USO ADULTO E PEDIÁTRICO (9 ANOS ACIMA)

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL:

INGREDIENTES:
vitamina C; óxido de zinco; povidone (estabilizante); croscarmelose sódica 
(estabilizante); dióxido de silício (antiumectante); estearato de magnésio 
(antiumectante); celulose microcristalina (agente de massa); talco 
(lubrificante); polietilenoglicol (espessante); mono e diglicerídeos de ácido 
graxo (emulsificante); álcool polivinílico (espessante); dióxido de titânio 
(corante); corante amarelo laka (corante). 
Colorido artificialmente.

NÃO CONTÉM GLÚTEN. NÃO CONTÉM SOJA. NÃO CONTÉM LACTOSE.

Energiclin C+Zn

Auxiliam no sistema imunológico;
Auxiliam no metabolismo de proteínas, carboidratos e gorduras;
Auxiliam na proteção da visão.

MODO DE USO
Uso adulto e pediátrico (9 anos acima), ingerir 1 comprimido uma vez 
ao dia, ou conforme orientação do médico e/ou nutricionista.

COMO DEVO GUARDAR O Energiclin C+Zn?
Conservar à temperatura ambiente (entre 15ºC e 30ºC).
Proteger da luz e da umidade.

Energiclin C+Zn tem validade de 24 meses, a partir da data 
de fabricação.
Número de lote e datas de fabricação e validade: vide embalagem.
Não use Energiclin C+Zn com o prazo de validade vencido.
Mantenha o Energiclin C+Zn em sua embalagem original.
Caso haja esquecimento da ingestão de uma dose de 
Energiclin C+Zn, retome o modo de uso sem a necessidade de 
suplementação.

Este produto não é um medicamento.
Não exceder a recomendação diária de consumo 
indicada na embalagem.
Mantenha fora do alcance de crianças.

Farm. Resp.: Marta Melissa Leite Maia
CRF-PE nº2842

INFAN - INDÚSTRIA QUÍMICA FARMACÊUTICA
NACIONAL S/A
Rodovia BR 232, Km 136 - Bairro AgamenoN Magalhães 
Caruaru – PE
CEP: 55.034-640
CNPJ: 08.939.548/0001-03
Indústria Brasileira

Todas as marcas nesta embalagem são de propriedade 
o grupo Hebron® 

Atendimento ao consumidor: 0800-724 2022
sac@hebron.com.br
www.hebron.com.br

SUPLEMENTO ALIMENTAR DE VITAMINA C E ZINCO EM COMPRIMIDOS

Zn

vitamina c
+ZINCO

VIVA O MÁXIMO
DA SUA SAÚDE.

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL – Porção de 1.070mg (1 comprimido)

(*)% Valores Diários. (**)Valores Diários Não Estabelecidos. Não contém valores signi�cativos 
de gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans, �bra alimentar e sódio.

Quantidade por porção
Valor Energético
Carboidratos, dos quais:
Açúcares
Vitamina C
Zinco

0kcal=0kJ
0g
0g

450mg
12,77mg

0
0
0

1.000%
182%

0
0
0

1.285%
228%

%VD(*) Adulto %VD(*) Pediátrico (9 anos acima)
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