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MODO DE USO:
As cápsulas devem ser ingeridas com água ou um pouco de líquido. Tomar 2 cápsulas ao dia por via
oral, preferencialmente junto com uma das refeições.

PHYTUS

FITOESTEROL, VITAMINAS E MINERAIS EM CÁPSULAS.

CUIDADOS DE CONSERVAÇÃO E ARMAZENAMENTO:
Manter em temperatura ambiente (15ºC a 30ºC). Proteger da luz e manter em lugar seco.

USO ORAL
USO ADULTO

INGREDIENTES: Fitoesterol, óxido de magnésio, ácido ascórbico, fosfato de cálcio dibásico,
fumarato ferroso, niacinamida, acetato de racealfatocoferol, óxido de zinco, fluoreto de sódio, sulfato
de manganês, pantotenato de cálcio, palmitato de retinol, iodeto de potássio, piridoxina HCl, biotina,
riboflavina, mononitrato de tiamina, óxido cúprico, selenito de sódio, ácido fólico, vitamina B12,
colecalciferol, cloreto crômico hexaidratado e fitomenadiona. Corante: dióxido de titânio, óxido de
ferro vermelho, vermelho 40, ponceau 4R e amarelo crepúsculo. Emulsificante: lecitina de soja.
Gelificante: gelatina. Glaceante: cera de abelha. Umectante: glicerol. Veículo: óleo de soja, água
purificada e maltodextrina. NÃO CONTÉM GLÚTEN.

Composição: Este produto contém 1 g de Fitoesterol por porção (2 cápsulas)
Colorido Artificialmente
Peso ou conteúdo líquido: Embalagem contendo 30, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180 ou 200
cápsulas.
O que é Colesterol?
O colesterol é um tipo de gordura (lipídio) encontrado em todas as células do nosso corpo e
fundamental para o seu funcionamento. A maior parte do colesterol, cerca de 70%, é fabricada por
nosso corpo; e os outros 30%, é fruto da alimentação. É usado para produzir vários hormônios,
vitamina D e ácidos biliares que ajudam na digestão das gorduras. Altos níveis de colesterol
contribuem para doenças cardiovasculares onde o excesso de colesterol causa o entupimento das
artérias. As consequências são muito graves, pois ficamos mais propensos para ter infarto ou um
acidente vascular cerebral (AVC). No entanto, 50% dos ataques cardíacos poderiam ser evitados se
os níveis de colesterol sanguíneos estivessem controlados.

Quantidade por porç ã o

Valor energé tico
Gorduras totais
Gorduras saturadas
Gorduras trans
Vitamina E
Vitamina A
Vitamina D
Vitamina K
Ácido fólico
Ácido pantotênico
Biotina
Niacina
Tiamina
Vitamina B12
Riboflavina
Vitamina B6
Vitamina C
Cobre
Cromo
Ferro
Flúor
Iodo
Magné sio
Manganês
Selênio
Zinco

O que é Bom Colesterol e Mau Colesterol?
O LDL ou Mau Colesterol como é mais conhecido, quando em excesso no organismo, se acumula
nas artérias em forma de placas de gordura. São consideradas as principais causadoras de infartos,
acidentes vasculares cerebrais e derrames. O HDL ou bom Colesterol remove parte do mau
colesterol das artérias, facilitando sua eliminação pelo organismo. Estudos comprovam que altas
concentrações de bom colesterol no sangue estão associadas a um menor risco de ataques
cardíacos.
Para evitar o aumento do mau colesterol é indicado praticar atividades físicas regularmente,
combater o stress e a obesidade, e eliminar da dieta alimentar fritura, sal, evitar o cigarro e bebida
alcoólica.
O que é Fitoesterol?
O fitoesterol é um extrato vegetal muito eficaz (1,2) que aliado a uma rotina de exercícios físicos e
uma alimentação equilibrada auxilia na redução da absorção e controle do colesterol na corrente
sanguínea.
Por ter uma estrutura química muito semelhante ao colesterol, o Fitoesterol fixa-se nas paredes do
intestino impedindo a absorção de colesterol (1,2).
Para que Gerovital Phytus é Indicado?
Auxilia na redução da absorção de colesterol pelo organismo. Gerovital Phytus ainda previne e trata
as deficiências decorrentes da ingestão inadequada de alimentos, baseadas por dietas de restrição
de gorduras ou de emagrecimento, além de estados de doenças crônicas que interferem na
digestão ou absorção de alimentos impedindo uma dieta sadia e variada.
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* % Valores Diários com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem
ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
** VD não estabelecido.
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“Os fitoesteróis auxiliam na redução da absorção de colesterol. Seu consumo deve estar
associado a uma alimentação equilibrada e hábitos de vida saudáveis.”
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“Nã o conté m quantidade significativa de carboidratos, proteí nas, fibra alimentar e sódio”.

Como Gerovital Phytus funciona?
Os fitoesteróis ocupam o lugar que o colesterol ocuparia para conseguir ser absorvido, como o
colesterol não consegue passar da parede intestinal para a corrente sanguínea, é eliminado pelo
organismo através das fezes. Como consequência, o colesterol ruim (LDL colesterol) da circulação
sanguínea diminui. Enquanto as vitaminas e minerais suprem e balanceiam as necessidades
orgânicas. Sua formulação contém Selênio, micronutriente que possui importante ação antioxidante
protegendo as células contra os radicais livres, essencial para o fortalecimento do sistema
imunológico e equilíbrio do hormônio das glândulas tireóides.
Pequenas mudanças em sua rotina podem trazer muitos benefícios para sua saúde. Uma
alimentação balanceada com frutas, legumes, evitar frituras e se exercitar regularmente são
iniciativas que ajudam a manter seu organismo funcionando bem. É importante associar o consumo
de Gerovital Phytus a uma alimentação balanceada em busca do bem estar físico.

“PESSOAS COM NÍVEIS ELEVADOS DE COLESTEROL DEVEM PROCURAR
ORIENTAÇÃO MÉDICA.”
“OS FITOESTERÓIS NÃO FORNECEM BENEFÍCIOS ADICIONAIS QUANDO CONSUMIDOS
ACIMA DE 3 G/ DIA.”
“O PRODUTO NÃO É ADEQUADO PARA CRIANÇAS ABAIXO DE CINCO ANOS,
GESTANTES E LACTENTES.”

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
Porç ã o de 2,26g (2 cápsulas)

BU-2209 / LAETUS-242
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