NEUTROFER POLI ®
SUPLEMENTO VITAMÍNICO DE FERRO, ZINCO E
VITAMINAS DO COMPLEXO B
Forma farmacêutica, via de administração e apresentação.
Suspensão oral em frasco com 30ml
Contém seringa dosadora
Sabor chocolate e brigadeiro

Uso pediátrico
Uso oral

INFORMAÇÕES AO PACIENTE
Neutrofer Poli é um suplemento vitamínico que possui em sua fórmula vitaminas e minerais
importantes para o desenvolvimento de crianças.
O ferro é um elemento chave no metabolismo de todos os organismos vivos. Nos seres humanos
o ferro é um componente essencial de proteínas e enzimas e é indispensável para síntese
siológica da hemoglobina.
As vitaminas do complexo B são essenciais para o metabolismo de carboidratos e proteínas.
Vitamina B1 - A tiamina age no metabolismo dos carboidratos. Sua necessidade está
relacionada com a velocidade metabólica e está envolvida com o crescimento.
Vitamina B2 - A Ribo avina é fundamental no processo metabólico de proteínas, carboidratos e
gorduras. Ajuda na manutenção da integridade cutânea. Ela é necessária para a formação de
hemácias, produção de anticorpos, respiração celular e para o crescimento de forma geral.
Vitamina B3 A nicotinamida é um metabólito da niacina, vital para uma ampla variedade de
reações metabólicas.
Vitamina B5 - Ácido pantotênico, atua na produção dos hormônios supra-renais e na formação
de anticorpos. A utilização de vitaminas auxilia na conversão de lipídeos, carboidratos e proteínas
em energia.
Vitamina B12 - A cianocobalamina é essencial para o crescimento e replicação das células e
manutenção de uma mielina normal em todo o sistema nervoso central. Sua de ciência
determinará um quadro de anemia e também é relacionada ao metabolismo do ácido fólico.
O Zinco é um mineral indispensável para o funcionamento de várias enzimas, além de
desempenhar papel importante na imunidade e no desenvolvimento cognitivo da criança. A
falta de zinco pode causar atraso no crescimento, diarreia crônica, atraso da maturidade sexual,
pouco apetite e de ciência do sistema auto-imune.
SIGA A ORIENTAÇÃO DE SEU MÉDICO, RESPEITANDO SEMPRE OS HORÁRIOS, AS DOSES E A
DURAÇÃO DO TRATAMENTO. NÃO INTERROMPA O TRATAMENTO SEM O CONHECIMENTO DO SEU
MÉDICO.
CONSUMIR ESTE PRODUTO CONFORME A RECOMENDAÇÃO DE INGESTÃO DIÁRIA CONSTANTE DA
EMBALAGEM.
GESTANTES, NUTRIZES E CRIANÇAS ATÉ 3 (TRÊS) ANOS, SOMENTE DEVEM CONSUMIR ESTE
PRODUTO SOB ORIENTAÇÃO DE NUTRICIONISTA OU MÉDICO.

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

MODO DE USO
Aspectos físicos e características organolépticas: Líquido marrom escuro com odor e sabor de
chocolate e brigadeiro.
Neutrofer Poli deve ser administrado para crianças a
partir de 2 anos, conforme tabela ao lado ou orientação
do seu médico.

Idade (anos)

Dose diária (ml)

2 a 6 anos
7 a 10 anos

1ml
1,5ml

Para utilização do dosador oral (seringa):

1. Agite
o frasco

2. Destampe 3. Encaixe o dosador
4. Retire a
o frasco e encaixe
dosagem
oral (seringa)
o batoque
indicada (1ml)
ao batoque

5. Administre
por via oral

Neutrofer Poli deve ser administrado diretamente por via oral ou pode ser diluído em água, chá,
suco de frutas ou misturado a alimentos.
Não contém quantidade significativa de valor
energético, carboidratos, proteínas, gorduras totais,
gorduras saturadas, gorduras trans, fibra alimentar e
sódio .

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL

Porção de 1ml
Quantidade
por porção

%VD (*)
Crianças
4-6 anos
1-3 anos
12 a 36 meses 37 a 72 meses

7-10 anos

Ferro

6mg

100%

100%

67%

Zinco

3,5mg

85%

69%

63%

Tiamina

0,5mg

100%

83%

56%

Riboflavina

0,5mg

100%

83%

56%

Niacina

6mg

100%

75%

50%

100%

75%

50%

100%

67%

50%

Vitamina B12 0,9mcg
Ácido pantotênico

2mg

Fabricado por:
Mariol Industrial Ltda
Avenida Mário de Oliveira, 605. Distrito Industrial 2,
Barretos SP CEP 14781-160 CNPJ 04.656.253/0001-79
Indústria brasileira
Para:
EMS S/A.
R. Com. Carlo Mário Gardano, 450.
S. Bernardo do Campo SP / CEP 09720-470
CNPJ 57.507.378/0001-01
Farmacêutico responsável: Dra. Denise de O. Lourenço
CRF-SP 32.567

* % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal
ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou
m e n o res d e p e n d e n d o d e s u a s n e cess i d a d es
energéticas.
COMPOSIÇÃO
INGREDIENTES: zinco glicinato quelato, ferro glicinato
quelato, bisglicinato quelato ferroso, nicotinamida,
dexpantenol, ribo avina 5-fosfato de sódio, cloridrato de
tiamina e cianocobalamina. Acidulante: ácido cítrico.
Conservante: sorbato de potássio. Emulsi cante:
polissorbato 80. Espess ante: goma xantana.
Estabilizante: glicerina. Umectante: e xarope de sorbitol.
Veículo: água e propilenoglicol. Aroma idêntico ao
natural de chocolate e Aroma idêntico ao natural de
brigadeiro. NÃO CONTÉM GLÚTEN.
Comercializado por:
EMS Sigma Pharma Ltda.
Hortolândia SP
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