daily plus

suplemento de vitaminas
e minerais

Daily Plus veio para ajudar a preencher a lacuna entre o
que consumimos e o que devemos consumir em relação às
necessidades diárias de vitaminas, minerais e fitonutrientes.
Formulado especialmente para o Brasil, fornece 12 vitaminas e
10 minerais essenciais ao organismo em apenas um tablete.
Oferece também os exclusivos concentrados Nutrilite™ de
blueberry, espinafre, raiz forte, cenoura e acerola, produzidos em
fazendas orgânicas certificadas.

daily plus
Oferece exclusivos concentrados NUTRILITE™ de blueberry,
espinafre, raiz forte, cenoura e acerola produzidos nas
fazendas Nutrilite orgânicas certificadas.

INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS
Um tablete contém
Vitamina A (Betacaroteno + Retinol)

Quantidade
por porção

% VD(*)

311 mcg

52

IDEAL PARA PESSOAS QUE:

Vitamina B1 (Tiamina)

1,2 mg

100

Vitamina B2 (Riboflavona)

1,3 mg

100

Vitamina B3 (Niacina)

16 mg

100

• Adultos (e crianças a partir de 10 anos) que preferem a
comodidade de um multivitamínico uma vez por dia.

Vitamina B5 (Ácido Pantotênico)

5 mg

100

1,3 mg

100

• Querem experimentar a suplementação e melhorar a
sua saúde.

Vitamina B9 (Ácido Fólico)

240 mcg

100

2,4 mcg

100

• Possuem estilos de vida e hábitos alimentares
irregulares, que não conseguem consumir pela
alimentação as vitaminas e minerais necessárias à boa
saúde.

Vitamina C

45 mg

100

Vitamina D

5 mcg

100

Vitamina E

6,7 mg

67

Biotina

30 mcg

100

Cálcio

250 mg

25

Cromo

18 mcg

51

Cobre

450 mcg

50

• Buscam os benefícios dos fitonutrientes presentes nas
frutas e hortaliças para melhorar a saúde geral.
• Precisam de mais energia e disposição.
• Estão constantemente submetidas ao estresse.

Vitamina B6 (Piridoxina)
Vitamina B12 (Cianocobalamina)

Ferro

8,1 mg

58

Iodo

33 mcg

25

INDICAÇÃO DE USO

Magnésio

100 mg

38

Manganês

1,2 mg

52

• 1 (um) tablete por dia, preferencialmente junto
às refeições

Molibdênio

23 mcg

51

Selênio

20 mcg

59

7 mg

100

Zinco

RECOMENDAÇÕES
• Conserve o produto em lugar seco e arejado (abaixo
de 30ºC).
• Mantenha-o fora do alcance das crianças.
• Siga as instruções de uso descritas no rótulo.
• Menores de 10 anos e gestantes ou lactantes devem
consultar um médico antes de consumir o produto.

Em caso de dúvidas, consulte seu líder
ou entre em contato com a Amway:
0800 72 26 929 | falecom@amway.com.br

Modo de usar: Adultos, consumir um tablete por dia junto com uma das
refeições. Não contém quantidades significativas de valor energético,
carboidratos, proteínas, gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans,
fibra alimentar e sódio.
(*) % Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou
8.400 kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de
suas necessidades energéticas.

