
   

 

   

Suplemento Alimentar para adultos, composto por Luteína, Zeaxantina, Astaxantina, Ômega 3 de origem 

animal, Vitamina C, Vitamina D, Vitamina E, Complexo B, Zinco e Cobre, em cápsulas moles. 

 

Ingredientes: Acetato de racealfatocoferol (Vitamina E), Óleo de peixe (fonte de EPA e DHA), 

Ácido Ascórbico (Vitamina C), Luteína da flor de Tagetes erecta, Óxido de Zinco, Ésteres de 

astaxantina de Haematococcus pluvialis, Zeaxantina de flor de Tagetes erecta, Óxido de Cobre, 

Cloridrato de Piridoxina (Vitamina B6), Riboflavina (Vitamina B2), Colecalciferol (Vitamina D). 

Agente carreador: Óleo de Soja. Emulsificante: Lecitina de Soja. Glaceante: Cera de abelha. 

Componentes da cápsula: Geleificante: Gelatina. Agente carreador: Água. Umectantes: Glicerol 

e Sorbitol. Corantes: Óxido de Ferro Preto, Dióxido de Titânio, Vermelho 40, Azul Brilhante FCF.  

 

ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE PEIXE E SOJA. 

NÃO CONTÉM GLÚTEN.  

Recomendações de uso: Consumir 2 cápsulas moles ao dia, após refeição. 
Grupo populacional acima de 19 anos. 
 

Este produto não é um medicamento. 

Não exceder a recomendação diária de consumo indicada na embalagem.  

Este produto não deve ser consumido por gestantes, lactantes e crianças. 

Cuidados de conservação: Conservar em temperatura ambiente e em local seco, fresco e ao 

abrigo da luz. Após aberto manter em temperatura ambiente. 

Mantenha fora do alcance de crianças. 

 

Número do lote, data de fabricação e data da validade: vide cartucho 
Dispensado de registro – Res. Anvisa nº 240/2018. 

 

 



   

 

   

Luvis Gold é um suplemento alimentar em cápsulas moles, composto por ingredientes com ação 

antioxidante que preservam a mácula ocular e reduzem o estresse oxidativo. 

Os radicais livres são moléculas liberadas pelo metabolismo do corpo e igualmente combatidas 

pelo organismo a partir de uma produção natural de enzimas. Entretanto, essa produção de 

enzimas diminui com o passar do tempo, favorecendo o acúmulo de radicais livres, os quais 

provocam o envelhecimento. 

A suplementação oral com luteína e zeaxantina ajuda a manter a visão saudável dos olhos, 

reduzindo o risco de progressão da DMRI. 

A Degeneração Macular Relacionada a Idade (DMRI) é uma doença degenerativa e progressiva 

que acomete a área central da retina (mácula). 

É importante que o consumo da suplementação seja associado a uma alimentação equilibrada 

e com hábitos saudáveis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proprietário: 

UNIÃO QUÍMICA FARMACÊUTICA NACIONAL S/A 

Embu-Guaçu – SP – Indústria Brasileira 

SAC 0800 011 1559 

 

Fabricado por:  

UNIÃO QUÍMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A 

Trecho 1 - conjunto 11 - lotes 6 / 12 

Polo de Desenvolvimento JK - Brasília - DF CEP: 72549-555 

CNPJ: 60.665.981/0007-03 

www.uniaquimica.com.br 

 
 


