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Suplemento de 
Vitamina C e E 
em Cápsulas
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Suplemento Vitamínico

Outros Usos

 APRESENTAÇÃO

Contém 60 cápsulas gelatinosas contendo 45 mg de Ácido 
ascórbico/Vitamina C (100% IDR) e o equivalente a 1 mg de 
Vitamina E (10% IDR).

 DESCRIÇÃO

Resisvit-C é um produto elaborado a base de ácido ascórbico 
sendo utilizado em situações para suplementar a ingestão de 
Vitamina C. A vitamina C é absorvida de forma rápida no trato 
gastrintestinal (jejuno), no organismo se encontra distribuída no 
plasma e células e as maiores concentrações são encontradas no 
tecido glandular. É metabolizada no fígado e excretada pelo rim. 
A associação com a Vitamina E se faz importante para evitar a 
oxidação espontânea da Vitamina C, e assim preservar suas 
propriedades.

 COMPOSIÇÃO

Ácido ascórbico (Vitamina C)...................... 45 mg
Alfa tocoferol (Vitamina E)........................ 10 mg
Excipiente q.s.p......................................... 240 mg

 INGESTÃO DIÁRIA RECOMENDADA (IDR)

Grupo                                         IDR Vitamina C (mg)

Adultos.............................................................
Gestantes .........................................................
Lactantes (mulheres
que amamentam)..............................................
Crianças 
 1-3 anos............................................
 4-6 anos............................................
 7-10 anos ..........................................
Lactente 
 0-6 meses..........................................
 7-11 meses........................................

 CONSTITUINTES QUÍMICOS

Ácido ascórbico, alfa tocoferol.

 PROPRIEDADES

A vitamina C tem múltiplas funções no organismo, é importante 
para a produção do colágeno, o qual é responsável pela 
cicatrização de feridas, fraturas e contusões; reduz a 
suscetibilidade à infecção, desempenha papel na formação de 
dentes e ossos, aumenta a absorção de ferro e previne o 
escorbuto. Como antioxidante, ela também protege da oxidação 
a fração LDL do colesterol. As necessidades de vitamina C são 
elevadas em indivíduos submetidos a hemodiálise crônica, 
doenças gastrintestinais, câncer, úlcera péptica, infecções, 
lactentes que recebem fórmulas não enriquecidas, dietas não 
balanceadas, gravidez e lactação.

 USO TRADICIONAL

Para fortalecer o sistema imune, reposição de nutrientes, 
também está envolvida na eliminação de radicais livres (agentes 
oxidantes que provocam lesão e envelhecimento celular) e no 
processo de cicatrização.

 OUTROS USOS

Prevenção de aterosclerose. Nutricosmético.

 
 RECOMENDAÇÃO DE CONSUMO

Recomenda-se ingerir 1 cápsula ao dia, ingerir com um copo de 
água (200 ml).

 DURAÇÃO DO USO

Desde que a ingestão diária recomendada seja observada, pode 
ser utilizado por tempo indeterminado.

 CONTRAINDICAÇÃO

Gestantes, nutrizes e crianças até 3 (três) anos, somente devem 
consumir este produto sob orientação de nutricionista, médico 
ou outro profissional de saúde. Suspender o uso em caso de 
irritação gástrica.
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