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SUPLEMENTOS

SUPLEMENTO ALIMENTAR

BLOCKER
SUPLEMENTO ALIMENTAR
Complexo de Quitosano + FOS 
+ Caneleira + Vitamina C
60 cápsulas de 770 mg
Peso líquido total de 46,2 g

Ingredientes:
Quitosano 25,9%; Antiaglomerante: 
Fosfato Tricálcico; Cápsula: Gelatina; 
FOS (Frutooligossacáridos) 10,4%; 
Cinnamomum zeylanicum, Caneleira 
(Casca) 10,4%; Vitamina C (Ácido 
L-ascórbico) 5,2%; Antiaglomerante: 
Carbonato de Cálcio, Carbonato de 
Magnésio, Estearato de Magnésio

MODO DE TOMAR:
Em toma contínua: Tomar 2 cápsu-
las 15 minutos antes do almoço e 
jantar.

Em SOS: Tomar 2 cápsulas 15 minutos 
antes de uma refeição hipercalórica (rica 
em gorduras e açúcares).

Não deve ser excedida a toma diária 
indicada.

Recomenda-se o reforço da ingestão 
de água, num mínimo de 1,5 L/dia.

Este produto não deve ser tomado 
em caso de alergia ao marisco.

DIETA3PASSOS® BLOCKER não é 
um medicamento.

DIETA3PASSOS® BLOCKER não 
deve ser utilizado como substituto 
de um regime alimentar variado e 
equilibrado e de um modo de vida 
saudável.

DIETA3PASSOS® BLOCKER não é 
recomendado a grávidas, lactantes 
e crianças.

DIETA3PASSOS® BLOCKER não 
deve ser utilizado no caso de hiper-
sensibilidade, alergia e quando es-
tejam descritas interações de outro 
produto com qualquer um dos 
constituintes da formulação.

Para mais informações consulte o 
seu profissional de saúde.

Manter fora do alcance das crianças.

Conservar em local seco e a tem-
peratura inferior a 25ºC. 

Preservar da luz e do calor.

Consumir de preferência antes do 
fim de: Ver na embalagem.
Lote: Ver na embalagem.

Produzido na U.E.

Farmodiética, S.A.
Centro Empresarial Penedo Park
Estrada Octávio Pato, Armazém F2 - Bloco A
2785-723 S. Domingos de Rana
Tel: 21 426 97 23  Fax: 21 426 97 29  
www.farmodietica.com  

Dose diária:
Doses por embalagem:

4 cápsulas
15

Quitosano
FOS
(Frutooligossacáridos)
Cinnamomum zeylanicum,
Caneleira
Vitamina C
(Ácido L-ascórbico)

800 mg

320 mg

320 mg

160 mg

**
**

**

**

200%*

INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR

Quant. diária % VRN

* VRN (valor de referência do nutriente) estabelecido no 
regulamento nº 1169/2011 de 25 de Outubro de 2011.
** VRN  (valor de referência do nutriente) não estabelecido. 

SUPLEMENTO ALIMENTAR

CELL 2
SUPLEMENTO ALIMENTAR
Complexo de Plantas
30 comprimidos de 1.250 mg
Peso líquido total de 37,5 g

Ingredientes: 
Antiaglomerante: Fosfato Tricálcico; 
Gelificante: Celulose Microcristalina; 
Ext. Seco Concentrado (12:1) Ananas 
comusus, Ananás (Fruto) 16%; Ext. Seco 
Taraxacum officinale, Taráxaco 12%; Ext. 
Seco de Vitis vinifera, Grainha de Uva 8%; 
Ext. Seco Aesculus hippo- castanum, 
Castanha da Índia (Frutos) 8%; 
Antiaglomerante: Carboximetilcelulose 
sódica reticulada; Gelificante: Gelatina; 
Agente de revestimento; Anti-aglome- 
rante: Sais de Magnésio de Ácidos 
Gordos, Silicato de Magnésio.

MODO DE TOMAR:
Tomar 2 comprimidos ao pequeno- 
-almoço. Em fase de manutenção, 
reduzir para 1 comprimido por dia. 

Não deve ser excedida a toma diária 
indicada.

DIETA3PASSOS®CELL2 não é um 
medicamento.

DIETA3PASSOS®CELL2 não deve ser 
utilizado como substituto de um regime 
alimentar variado e equilibrado e de 
um modo de vida saudável.

DIETA3PASSOS® CELL2 não é 
recomendado a grávidas, lactantes e 
crianças.

DIETA3PASSOS® CELL2 não deve ser 
utilizado no caso de hipersensibilidade, 
alergia e quando estejam descritas 
interações de outro produto com 
qualquer um dos constituintes da 
formulação.

Este produto deve ser tomado com 
precaução em caso de úlcera 
gastroduodenal, alterações cardio-
vasculares, obstrução das vias biliares 
ou insuficiência renal. 

Este produto deve ser tomado com 
precaução em caso de toma de 
anticoagulantes orais e/ou antia-
gregantes plaquetários (ex.: 
aspirina).

Manter fora do alcance das crianças.
Conservar em local seco e a 
temperatura inferior a 25ºC. 
Preservar da luz e do calor.

Consumir de preferência antes do fim 
de: Ver embalagem.
Lote: Ver embalagem.

Produzido na U.E.

Farmodiética, S.A.
Centro Empresarial Penedo Park
Estrada Octávio Pato, Armazém F2 - Bloco A
2785-723 S. Domingos de Rana
Tel: 21 426 97 23  Fax: 21 426 97 29  
www.farmodietica.com  

Dose diária:
Doses por embalagem:

2 comprimidos
15

400 mg
4.800 mg

300 mg
9 mg

200 mg

190 mg

200 mg
40 mg

*
*

*
*
*

*

*
*

INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR

Quant. diária % VRN
Ananas comusus,
Ananás Ext. Seco (12:1)
(Fruto total)
Taraxacum officinale,
Taráxaco- Ext. Seco
(Vitexina)
Vitis vinifera, Grainha de Uva
- Ext. Seco
(Proantocianidinas)
Aesculus hippocastanum,
Castanha da Índia- Ext. Seco
(Aescina)

* VRN (valor de referência do nutriente) não estabelecido.

SUPLEMENTO ALIMENTAR

HEPA1 
SUPLEMENTO ALIMENTAR
Complexo de Plantas
20 ampolas bebíveis de 15 ml.
Peso líquido total de 300 ml.
Contém edulcorante(s).
O seu consumo excessivo pode ter 
efeitos laxativos.

Ingredientes: 
Água purificada; Edulcorante: 
Sorbitol; Extrato de Silybum 
marianum, Cardo Mariano (Fruto) 
(Teor mínimo 1,5% Silimarina) 5%; 
Peumus boldus, Boldo (Folhas) 5%; 
Taraxacum officinale, Taráxaco 
(Folhas) 5%; Extrato seco de 
Phyllanthus amarus (Mínimo de 5% de 
Phillantina) 1%; Conservante: 
Sorbato de Potássio, Benzoato de 
Sódio.

MODO DE TOMAR:
Diluir o conteúdo de uma ampola em 
meio copo de água e tomar em jejum. 
Em casos de maior necessidade, tomar 
uma ampola em jejum e uma ampola 
antes do jantar.

Agitar antes de tomar. 

Não deve ser excedida a toma diária 
indicada.

DIETA3PASSOS® HEPA1   não é um 
medicamento. 

DIETA3PASSOS® HEPA1 não deve ser 
utilizado como substituto de um regime 
alimentar variado e equilibrado e de um 
modo de vida saudável.

DIETA3PASSOS® HEPA1 não é 
recomendado a grávidas, lactantes e 
crianças.

DIETA3PASSOS® HEPA1  não deve ser 
utilizado no caso de hipersensibilidade, 
alergia e quando estejam descritas 
interações de outro produto com 
qualquer um dos constituintes da 
formulação.

Para mais informações consulte o seu 
profissional de saúde.

Manter fora do alcance das crianças.

Conservar em local seco na embalagem 
original e a 
temperatura inferior a 25ºC.

Preservar da luz e do calor.

Consumir de preferência antes do fim 
de: Ver embalagem. 
Lote: Ver embalagem.

Produzido na U. E.

Farmodiética, S.A.
Centro Empresarial Penedo Park
Estrada Octávio Pato, Armazém F2 - Bloco A
2785-723 S. Domingos de Rana
Tel: 21 426 97 23  Fax: 21 426 97 29  
www.farmodietica.com  

SUPLEMENTO ALIMENTAR

CELL 1
SUPLEMENTO ALIMENTAR
Complexo de L-Carnitina + Plantas + 
Potássio + Vitaminas
Extrato hidrofílico 500 ml
Contém edulcorante(s).
Contém salicilatos.
Contém cafeína (15 mg por dose 
diária).

Ingredientes:
Água purificada; L-Carnitina; Ananas 
comusus, Ananás (Fruto); Aesculus 
hippocastanum, Castanha da Índia 
(Semente); Centella asiatica, Centelha 
asiática (Partes aéreas); Camellia 
sinensis, Chá Verde (Folhas);Taraxacum 
officinale, Taráxaco (Raíz); Prunus 
avium, Cerejeira (Pedúnculos); Ribes 
nigrum, Groselheira negra (Fruto); 
Filipendula ulmaria, Rainha dos Prados 
(Planta); Vitis vinifera, Videira Vermelha 
(Folha); Aroma; Regulador de acidez: 
Ácido cítrico; Cloreto de Potássio; 
Conservante: Sorbato de Potássio, 
Benzoato de Sódio; Edulcorante: 
Sucralose, Sacarina Sódica; Vitamina 
B6 (Cloridrato de Piridoxina); Vitamina 
B1 (Cloridrato de Tiamina).

MODO DE TOMAR:
Tomar 25 ml diluídos num copo de 
água após o pequeno-almoço. Diluir 
25 ml em 1,5L de água e tomar ao 
longo do dia, de preferência fora das 
refeições.

Por ser um produto à base de plantas 
é normala formação de depósito. 

Agitar antes de tomar. 

Não deve ser excedida a toma diária 
indicada.

Não é recomendado o uso 
prolongado.

DIETA3PASSOS®CELL1 não é um 
medicamento.

DIETA3PASSOS®CELL1 não deve 
ser utilizado como um substituto de 
um regime alimentar variado e 
equilibrado e de um modo de vida 
saudável.

DIETA3PASSOS®CELL1 não é 
recomen- dado a grávidas, lactantes e 
crianças.

DIETA3PASSOS®CELL1 não é 
aconse- lhado no caso de 
hipersensibilidade, alergia e quando 
estejam descritas interações de outro 
produto com qualquer um dos 
constituintes da formulação.

DIETA3PASSOS®CELL1 deve ser 
acom-
panhado por uma alimentação com 
controlo de valor calórico e exercício 
físico.

Este produto deve ser tomado com 
precaução em caso de toma de 
anticoagulantes orais e/ou 
antiagregantes plaquetários (ex.: 
aspirina).

Este produto deve ser tomado com 
precaução em caso de alterações 
cardiovasculares graves (ex.: 
insuficiência cardíaca), função renal 
comprometida, obstrução das vias 
biliares e úlcera gastroduodenal.

Ocasionalmente podem ocorrer 
distúrbios gastrointestinais.

Para mais informações consulte o 
seu profissional de saúde.

Manter fora do alcance das crianças.

Conservar em local seco e a 
temperatura inferior a 25º C.
Preservar da luz e do calor.

Consumir de preferência antes do 
fim de: Ver embalagem.
Lote: Ver embalagem.

Produzido na U.E.

Farmodiética, S.A.
Centro Empresarial Penedo Park
Estrada Octávio Pato, Armazém F2 - Bloco A
2785-723 S. Domingos de Rana
Tel: 21 426 97 23  Fax: 21 426 97 29  
www.farmodietica.com  

dieta3passos

Dose diária:
Doses diárias por embalagem:

50 ml
10

1,680 mg

700 mg

700 mg

600 mg

500 mg

500 mg

500 mg

500 mg

500 mg

500 mg
95,5 mg

50 mg
2 mg

1,4 mg

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**
**

2,5%*
142,9%*
127,3%*

INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR

Quant. diária % VRN
L-Carnitina 
Ananas comusus, 
Ananás
Aesculus hippocastanum, 
Castanha da Índia
Centella asiatica, 
Centelha asiática
Camellia sinensis, 
Chá Verde
Taraxacum officinale, 
Taráxaco
Prunus avium, 
Cerejeira
Ribes nigrum, 
Groselheira negra
Filipendula ulmaria, 
Rainha dos Prados
Vitis vinifera, 
Videira Vermelha
Cloreto de Potássio
(Potássio)
Vitamina B6 (Cloridrato de Piridoxina)
Vitamina B1 (Cloridrato de Tiamina)

*VRN (Valor de Referência do Nutriente) estabelecido no 
regulamento nº 1169/2011 de 25 de Outubro de 2011. 
**VRN (valor de referência do nutriente) não estabelecido.

SUPLEMENTO ALIMENTAR

DREN
SUPLEMENTO ALIMENTAR
Complexo de Plantas + Potássio
Extrato hidrofílico 500 ml
Contém edulcorante(s).
Contém cafeína (cerca de 40 mg por 
dose diária).

Ingredientes: 
Água; Extrato Fitoativo (Citrus aurantium, 
Laranja amarga; Paullinia cupana, 
Guaraná;  Vitis vinifera, Videira; Centella 
asiatica, Centelha asiática; Glycyrrhiza 
glabra, Alcaçuz; Taraxacum officinale, 
Taráxaco; Silybum marianum, Cardo 
Mariano; Carica papaya, Papaia; Ananas 
sativus, Ananás; Fucus vesiculosus, Algas 
Marinhas) 15%; Extrato seco 
concentrado Citrus paradisi, Toranja 
(Pevides – Teor mínimo 50% 
Bioflavonóides) 0,5%; Conservante: 
Sorbato de Potássio, Benzoato de 
Sódio; Potássio, Cloreto 0,06%; 
Edulcorante: Sacarina sódica.

MODO DE TOMAR:  
Diluir 30 ml do produto num 1,5L de 
água e tomar ao longo do dia, de 
preferência fora das refeições.

Por ser um produto à base de plantas 
é normal a formação de depósito. 
Agitar antes de tomar.

Não deve ser excedida a toma diária 
indicada.

Não é recomendado o uso prolongado.

Dieta3Passos®DREN não é um 
medicamento.

DIETA3PASSOS®DREN não deve ser 
utilizado como um substituto de um 
regime alimentar variado e 
equilibrado e de um modo de vida 
saudável.

DIETA3PASSOS®DREN não é 
recomendado a grávidas, lactantes e 
crianças.

DIETA3PASSOS®DREN não é 
aconselhado no caso de hipersensi- 
bilidade, alergia e quando estejam 
descritas interações de outro produto 
com qualquer um dos constituintes 
da formulação.

DIETA3PASSOS®DREN deve ser 
acompanhado por uma alimentação 
com controlo de valor calórico e 
exercício físico.

Este produto deve ser tomado com 
precaução em caso de doença 
cardiovascular, glaucoma, doença 
biliar, problemas da tiróide, 
insuficiência renal, úlcera gástrica ou 
duodenal ativa ou oclusão intestinal.

Este produto deve ser tomado com 
precaução em caso de toma de 
anticoagulantes orais e/ou anti- 
-agregantes plaquetares (ex.: 
aspirina).

Raramente poderão surgir sintomas 
como alergias, desconforto 
gastrointestinal, taquicardia ou 
insónia.

Para mais informações consulte o 
seu profissional de saúde.

Manter fora do alcance das crianças.

Conservar em local seco e a 
temperatura inferior a 25º C.

Preservar da luz e do calor.

Consumir de preferência antes do fim 
de: Ver embalagem.
Lote: Ver embalagem.

Produzido na U.E.

Farmodiética, S.A.
Centro Empresarial Penedo Park
Estrada Octávio Pato, Armazém F2 - Bloco A
2785-723 S. Domingos de Rana
Tel: 21 426 97 23  Fax: 21 426 97 29  
www.farmodietica.com  

Dose diária:
Doses por embalagem:

30 ml
16

4.500 mg

675 mg

675 mg

675 mg

450 mg

450 mg

450 mg

450 mg

225 mg

225 mg

225 mg
<225 µg

150 mg
75 mg
18 mg
9,4 mg

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**
 150%*

**
**
**

<0,01%*

INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR

Quant. diária % VRN

* VRN (valor de referência do nutriente) estabelecido no regulamento nº 
1169/2011 de 25 de Outubro de 2011.
** VRN (valor de referência do nutriente) não estabelecido.

Extrato Fitoativo 
Citrus aurantium, 
Laranja Amarga
Paullinia cupana, 
Guaraná
Vitis vinifera, 
Videira
Centella asiatica,
Centelha asiática
Glycyrrhiza glabra, 
Alcaçuz
Taraxacum officinale,
Taráxaco
Silybum marianum, 
Cardo Mariano
Carica papaya, 
Papaia
Ananas sativus, 
Ananás
Fucus vesiculosus, 
Algas Marinhas
(Iodo)

Extrato seco concentrado
Citrus paradisi, Toranja
(Bioflavonóides)
Cloreto de Potássio
(Potássio)

Dose diária:
Doses por embalagem:

2 ampolas (30 ml)
10

1.500 mg
22,6 mg

1.500 mg
1.500 mg

300mg
15 mg

*
*
*
*
*
*

* VRN (Valor de Referência do Nutriente) não estabelecido.

INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR

Quant. diária % VRN

Silybum marianum, Cardo Mariano Ext.
(Silimarina) 
Peumus boldus, Boldo 
Taraxacum officinale, Taráxaco
Extrato seco de Phyllanthus amarus 
(Phillantina)

SUPLEMENTO ALIMENTAR

HEPA2 
SUPLEMENTO ALIMENTAR
Silimarina
60 Cápsulas de 700 mg
Peso liquído total de 42 g

INGREDIENTES: Monooleato de 
polioxietileno de sorbitano; Cápsula: 
Gelatina; propilenoglicol; Extrato de 
Silybum marianum (padronizado a 80% 
de silimarina) 12,5%; Triglicerídeos de 
cadeia média; Lecitina de soja, 
Glicerilo monoesterato; Polirrici- 
noleato de poliglicerol.

MODO DE TOMAR:
Tomar 2 cápsulas cerca de 15 min. 
antes do pequeno-almoço e 2 
cápsulas antes do jantar.

Não deve ser excedida a toma 
diária indicada.

DIETA3PASSOS® HEPA2 não é um 
medicamento.

DIETA3PASSOS® HEPA2 não deve ser 
utilizado como substituto de um regime 
alimentar variado e equilibrado e de um 
modo de vida saudável.

DIETA3PASSOS® HEPA2 não deve ser 
utilizado no caso de hiper- 
sensibilidade, alergia e quando 

estejam descritas interações de 
outro produto com qualquer um dos 
constituintes da formulação.

DIETA3PASSOS® HEPA2 não é reco- 
mendado a grávidas, lactantes e 
crianças.

Para mais informações consulte 
o seu profissional de saúde.

Manter fora do alcance das 
crianças.

Conservar em local seco, na 
embalagem original e a temperatura 
inferior a 25ºC. 
Preservar da luz e do calor.

Consumir de preferência antes do 
fim de: Ver embalagem.

Lote: Ver embalagem.

Produzido na U.E.

Farmodiética, S.A.
Centro Empresarial Penedo Park
Estrada Octávio Pato, Armazém F2 - Bloco A
2785-723 S. Domingos de Rana
Tel: 21 426 97 23  Fax: 21 426 97 29  
www.farmodietica.com  

Dose diária:
Doses por embalagem:

4 Cápsulas
15

350 mg
280 mg

*
*

* VRN (valor de referência do nutriente) não estabelecido .

INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR

Quant. diária % VRN
Silybum marianum, Cardo Mariano - Extrato 
(Padronizado a 80% de Silimarina)
Silimarina



SUPLEMENTOS

SUPLEMENTO ALIMENTAR

LAX
SUPLEMENTO ALIMENTAR
Complexo de Plantas + Bifidobacté-
rias
30 comprimidos de 370 mg
Peso líquido total de 11,1 g

Ingredientes:
Aloe barbadensis, Aloé Vera (Folhas) 
20,3%; Rhamnus purshianus, Cáscara-
-sagrada (Casca) 20,3%; Rhamnus fran-
gula, Amieiro Negro (Casca) 16,2%; 
BifidoFibras™ 16,2%; Lactose; Pyrus 
malus, Macieira (Fruto) 5,4%; Agente de 
revestimento; Antiaglomerante: Fosfato 
tricálcico, Estearato de magnésio, 
Silicato de magnésio.

MODO DE TOMAR:
Tomar 1 comprimido ao deitar com 
um copo de água. Se necessário, 
pode aumentar a dose para 2 com-
primidos.

Não deve ser excedida a toma diária 
indicada.

Recomenda-se precaução em caso de 
toma simultânea de medicamentos 
cardiotónicos, anti- -arrítmicos, diuréticos 
ou corticosteróides. 

Em caso de diarreia ou dores 
abdominais, a toma do produto deve ser 
interrompida e deverá ser consul- tado 
um profissional de saúde.

Deve ser evitada a utilização contínua 
por períodos superiores a 8-10 dias.

DIETA3PASSOS® LAX não é um 
medicamento.

DIETA3PASSOS® LAX não deve ser 
utilizado como substituto de um 
regime alimentar variado e equilibrado 
e de um modo de vida saudável.

DIETA3PASSOS® LAX não é 
recomendado a grávidas, lactantes e 
crianças.

DIETA3PASSOS® LAX não deve ser 
utilizado no caso de hipersensibilidade, 
alergia e quando estejam descritas 
interações de outro produto com 
qualquer um dos constituintes da 
formulação.

O produto não deve ser utilizado em 
doentes com obstrução intestinal, 
atonia, doença inflamatória intestinal 
(ex.: doença de Crohn, síndrome do 
intestino irritável) dor abdominal de 
origem desconhecida ou estados de 
desidratação severa.

Para mais informações consulte o 
seu profissional de saúde.

Manter fora do alcance das crianças.

Conservar em local seco e a 
temperatura inferior a 25º C.
Preservar da luz e do calor.
Consumir de preferência antes do 
fim de: Ver embalagem.
Lote: Ver embalagem.

Produzido na U.E.

Centro Empresarial Penedo Park
Estrada Octávio Pato, Armazém F2 - Bloco A
2785-723 S. Domingos de Rana
Tel: 21 426 97 20  Fax: 21 426 97 29  
www.farmodietica.com

Dose diária:
Doses diárias por embalagem

2 Comprimidos
15

Aloe barbadensis, Aloé Vera
Rhamnus purshianus,
Cáscara-sagrada
Rhamnus frangula,
Amieiro Negro
BifidoFibrasTM

    Bifidobacterium longum,
    Bifidobacterium infantis,
    Bifidobacterium bifidum
    1x1010  CFU/g (1:1:1)
    Fibras Dietéticas
Pyrus malus, Macieira

150 mg

150 mg

120 mg
120 mg

20 mg
100 mg

40 mg

*

*

*
*

*
*
*

INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR

Quant. diária % VRN

* VRN (valor de referência do nutriente) não estabelecido.

SUPLEMENTO ALIMENTAR

THERMO 1
SUPLEMENTO ALIMENTAR
Complexo de Plantas + L-Carnitina
+ Crómio
60 comprimidos de 900 mg.
Peso líquido total de 54 g

Ingredientes:
Lactose; Antiaglomerante: Fosfato 
tricálcico; Garcinia cambogia 14,8%; 
Polivinilpirrolidona; Lecitina de Soja, 
Glycina max (Teor mínimo: 14% Fos-
fatidilinositol (PI) e 23% Fosfatidilco-
lina (PC)) 11,1%; L-Carnitina 9,3%; 
Celulose microcristalina 7,4%; Pyrus 
malus, Maçã (Pectina) 5,6%; Antiaglo-
merante: Silicato de Magnésio; Triclo-
reto de Crómio 0,01%.

MODO DE TOMAR:
Tomar 2 comprimidos 30 minutos antes 
do almoço e do jantar.

Não deve ser excedida a toma diária 
indicada.

DIETA3PASSOS® THERMO1 não é 
um medicamento.

DIETA3PASSOS® THERMO1 não deve 
ser utilizado como substituto de um 
regime alimentar variado e equili-
brado e de um modo de vida saudável.

DIETA3PASSOS® THERMO1 não é 
recomendado a grávidas,  lactantes 
e crianças.

DIETA3PASSOS® THERMO1 não deve 
ser utilizado no caso de hipersensi-
bilidade, alergia e quando estejam 
descritas interações de outro pro-
duto com qualquer um dos consti-
tuintes da formulação.

DIETA3PASSOS® THERMO1 deve ser 
acompanhado por uma alimentação 
com controlo do valor calórico e 
exercício físico.

Devido à presença de agentes hipo-
glicemiantes (ex.: crómio) os doen-
tes diabéticos devem monitorizar 
regularmente os seus níveis de gli-
cémia.

Para mais informações consulte o 
seu profissional de saúde.

Manter fora do alcance das crianças.
Conservar em local seco e a tempe-
ratura inferior a 25ºC. 
Preservar da luz e do calor.

Consumir de preferência antes do 
fim de: Ver embalagem.
Lote: Ver embalagem

Produzido na U.E.

Farmodiética, S.A.
Centro Empresarial Penedo Park
Estrada Octávio Pato, Armazém F2 - Bloco A
2785-723 S. Domingos de Rana
Tel: 21 426 97 23  Fax: 21 426 97 29  
www.farmodietica.com  

SUPLEMENTO ALIMENTAR

LIPO1
SUPLEMENTO ALIMENTAR
Complexo de Plantas + L-Carnitina + 
Bromelaína
20 Ampolas bebíveis 10 ml.
Peso líquido total de 200 ml.
Contém edulcorante(s).
Contém salicilatos.
Contém cafeína (8 mg por dose diária).

MODO DE TOMAR:
Como drenante: Diluir o conteúdo de 1 
ampola em 1,5L de água e tomar ao 
longo do dia fora das refeições. 
Como promotor de perda de peso: Diluir o 
conteúdo de 1 ampola num copo de água 
e tomar antes do pequeno-almoço e do 
jantar.

Agitar antes de tomar.
Não deve ser excedida a toma diária indicada.

Ingredientes:  Água Purificada; Gelificante: 
Glicerina; Extrato de Chá Verde (Padroni- zado em 
45% de Epigalhocatequina-galhato) 1,33%; 
L-Carnitina 1,25%; Bromelaína 1%; Aroma;  Betula 
alba, Bétula (Folhas) 0,56%; Aesculus 
hippocastanum, Castanha da Índia (Frutos) 0,56%; 
Prunus avium Cerejeira (Pedúnculos) 0,56%;  Ribes 
nigrum, Groselheira negra (Fruto)  0,56%; 
Orthosiphon stamineus, Ortósifo (Folhas e Flor) 
0,56%;  Hieracium pilosilla, Pilosela (Planta) 
0,56%;  Filipendula ulmaria, Ul- mária (Flores) 
0,56%;  Vitis vinifera, Videira (Folha) 0,56%;  Cloreto 
de Potássio 0,47%; Vitamina C (Ácido L-ascórbico) 

0,30%; Rutina (Vitamina P) 0,1%;  Vitamina 
E (Acetato  DL-alfa-tocoferilo) 0,05%; Edul- 
corante: Sacarina Sódica; Regulador da 
acidez: Ácido Cítrico; Conservante: 
Sorbato de Potássio,  Benzoato de Sódio.    

DIETA3PASSOS® LIPO1 não é um 
medicamento.

DIETA3PASSOS® LIPO1 não é 
recomendado a grávidas, 

DIETA3PASSOS® LIPO1 não deve ser 
utilizado no caso de hipersensi- 
bilidade, alergia e quando estejam 
descritas interações de outro produto 
com qualquer um dos constituintes da 
formulação.

DIETA3PASSOS® LIPO1 deve ser 
acompanhado por uma alimentação 
com  controlo de valor calórico e 
exercício físico.

Este produto deve ser tomado com 
precaução em caso de toma de 
anticoagulantes orais e/ou anti- 
agregantes plaquetários (ex.: 
aspirina).  

Este produto deve ser tomado com 
precaução em caso de úlcera 
gastroduodenal, obstrução das vias 
biliares, insuficiência renal grave ou 
alterações cardiovasculares graves 
(insuficiência cardíaca, arritmias)    

Para mais informações consulte o 
seu profissional de saúde.

Manter fora do alcance das crianças.

Conservar em local seco e a 
temperatura inferior a 25º C.
Preservar da luz e do calor.
Consumir de preferência antes do 
fim de: Ver embalagem.
Lote: Ver embalagem.

Produzido na U.E.   

Centro Empresarial Penedo Park
Estrada Octávio Pato, Armazém F2 - Bloco A
2785-723 S. Domingos de Rana
Tel: 21 426 97 20  Fax: 21 426 97 29  
www.farmodietica.com

Dose diária:
Doses por embalagem:

2 ampolas (20 ml)
10

266,6 mg
120 mg
250 mg
200 mg
111 mg

111 mg
111 mg
111 mg

111 mg
111 mg
111 mg
111 mg
111 mg
94,5 mg

50 mg
60 mg
20 mg
10 mg

**
**
**
**
**

**
**
**

**
**
**
**
**

2,5%*
75%*

**
83,3%*

INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR

Quant. diária % 
Extr. seco de Camellia sinensis,
Chá verde
(Epigalhocatequina-galhato)
L-Carnitina
Bromelaína
Betula alba, Bétula
Aesculus hippocastanum
Castanha da Índia
Prunus avium, Cerejeira
Ribes nigrum, Groselheira negra
Orthosiphon stamineus,
Ortósifo
Hieracium pilosilla, Pilosela
Taraxacum Officinale, Taráxaco
Filipendula ulmaria, Ulmária
Vitis vinifera, Videira
Cloreto de Potássio
(Potássio)
Vitamina C (Ácido ascórbico)
Rutina (Vitamina P)
Vitamina E (Acetato DL-alfa-tocoferilo)

VRN

* VRN (valor de referência do nutriente) estabelecido no regulamento nº 
1169/2011 de 25 de Outubro de 2011.
** VRN  (valor de referência do nutriente) não estabelecido. 

SUPLEMENTO ALIMENTAR

LIPO2
SUPLEMENTO ALIMENTAR:
Complexo de Plantas + Crómio
60 cápsulas de 700 mg
Peso líquido total de 42 g
Contém cafeína (3 mg por dose diária

MODO DE TOMAR:
Tomar 2 cápsulas 15 minutos antes do 
almoço e jantar.

Não deve ser excedida a toma diária 
indicada.

Ingredientes: Antiaglomerante: Fosfato 
tricálcio; Gelificante: Celulose micro- 
cristalina; Cápsula: Gelatina, Extrato seco 
de Rhodiola rosea, Rodiola (Padronizado 
em 3% Rosavina) 8,57%; Extrato de 
Coleus forskohlii (Padronizado em 20% de 
Forskolina) 7,14%; Extrato seco de 
Camellia sinensis, Chá Verde (Folhas - 
Teor mínimo de 98% Polifenóis – 80% de 
Catequinas e 45% de Epigalhocatequina-gal-
hato (EGCG) 7,14%; Extrato de Centella 
asiatica, Centelha asiática (Folhas) 7,14%; 
Extrato de Equisetum arvense, Cavalinha 
(Caules) 7,14%; Extrato de Ruscus 

aculeatus, Gilbardeira (Raiz) 7,14%; 
Antiaglomerante: Estearato de 
Magnés io ; Extrato de Capsicum 
frutescens, Pimenta Cayenne 0,71%; 
Picolinato Crómio 0,46%.    

DIETA3PASSOS® LIPO2 não é um 
medicamento.

DIETA3PASSOS® LIPO2 não deve ser 
utilizado como substituto de um 
regime alimentar variado e equilibrado 
e de um modo de vida saudável.

DIETA3PASSOS® LIPO2 não deve 
ser utilizado no caso de hipersensi-
bilidade, alergia e quando estejam 
descritas interações de outro produto 
com qualquer um dos constituintes 
da formulação.

DIETA3PASSOS® LIPO2 não é 
recomendado a grávidas, lactantes e 
crianças.

DIETA3PASSOS® LIPO2 deve ser 
acompanhado por uma alimentação 
com  controlo de valor calórico e 
exercício físico.

Devido à presença de Coleus forskohlii e 
gilbardeira, o produto  deve ser tomado 
com precaução, em caso de toma de 
anticoagulantes orais e/ou anti-
agregantes plaquetários (ex.: aspirina).

Devido à presença de crómio, os 
doentes diabéticos devem 
monitorizar regularmente os seus 
níveis de glucose.

Para mais informações consulte o 
seu profissional de saúde.

Manter fora do alcance das crianças.

Conservar em local seco, na 
embalagem original e a temperatura 
inferior a 25ºC. 

Preservar da luz e do calor.

Consumir de preferência antes do fim 
de: Ver embalagem.
Lote: Ver embalagem.

Produzido na U.E.

Centro Empresarial Penedo Park
Estrada Octávio Pato, Armazém F2 - Bloco A
2785-723 S. Domingos de Rana
Tel: 21 426 97 20  Fax: 21 426 97 29  
www.farmodietica.com

Dose diária:
Doses diárias por embalagem:

4 Cápsulas 
15

Extr. de Rhodiola rosea,
Rodiola
 Rosavina
Extr. de Coleus forskohlii 
 Forskolina
Extr. de Camellia sinensis,
Chá Verde
 Polifenóis
 Catequinas
 Epigalhocatequina-
 -galhato (ECG)
Extr. de Centella asiatica,
Centelha asiática
Extr. de Equisetum arvense, 
Cavalinha
Extr. de Ruscus aculeatus, 
Gilbardeira 
Extr. de Capsicum 
frutescens, 
Pimenta Cayenne 
Picolinato Crómio 
(Crómio)

240 mg
7,2 mg

200 mg
40 mg

200 mg
196 mg
160 mg

90 mg

200 mg

200 mg

200 mg

20 mg

6.432 µg
1.600 µg

**
**

**
**
**
**
**

**

**

**

**

**

**
4.000%*

INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR

Quant. diária % VRN

* VRN (valor de referência do nutriente) estabelecido no regulamento 
nº 1169/2011 de 25 de Outubro de 2011.
** VRN (valor de referência do nutriente) não estabelecido.

Dose diária:
Doses por embalagem:

4 Comprimidos
15

Garcinia cambogia 
Lecitina de Soja, 
Glycine max 
  Fosfatidilinositol (PI) 
  Fosfatidilcolina (PC) 
L-Carnitina
Celulose microcristalina 
Pyrus malus, Maçã 
Tricloreto de Crómio 
(Crómio)

533,3 mg

400,0 mg
56,0 mg
92,0 mg

333,3 mg
266,6 mg
200,0 mg
496,0 µg
160,0 µg

**

**
**
**
**
**
**
**

400%*

INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR

Quant. diária % VRN

* VRN (valor de referência do nutriente) estabelecido no regulamento nº 
1169/2011 de 25 de Outubro de 2011.
** VRN (valor de referência do nutriente) não estabelecido.

SUPLEMENTO ALIMENTAR

THERMO 2
SUPLEMENTO ALIMENTAR
CLA (Ácido Linoleico Conjugado)
30 cápsulas de 1.820 mg
Peso líquido total de 54,6 g

Ingredientes:
C.L.A. (Ácido Linoleico Conjugado – 
Mínimo de 80%) 65,93%; Gelatina; 
Glicerina; Espessante: Lecitina de Soja.

MODO DE TOMAR:
Tomar 2 cápsulas depois de jantar.

Não deve ser excedida a toma diária 
indicada.

Recomenda-se o reforço da ingestão de 
água, num mínimo de 1,5 l/dia.

DIETA3PASSOS®
 
THERMO2 deve ser 

acompanhado por uma alimentação 
com controlo do valor calórico e exer-
cício físico.

DIETA3PASSOS®
 
THERMO2 não é um 

medicamento.

DIETA3PASSOS®
 
THERMO2 não deve 

ser utilizado como substituto de um 
regime alimentar variado e 
equilibrado e de um modo de vida 
saudável.

DIETA3PASSOS® THERMO2 não é 
recomendado a grávidas, lactantes e 
crianças.

DIETA3PASSOS® THERMO2 não deve 
ser utilizado no caso de hipersensi-
bilidade, alergia e quando estejam 
descritas interações de outro pro-
duto com qualquer um dos consti-
tuintes da formulação.

Para mais informações consulte o 
seu profissional de saúde.

Manter fora do alcance das crianças.

Conservar em local seco e a tempe-
ratura inferior a 25ºC. 

Preservar da luz e do calor.

Consumir de preferência
antes do fim de: Ver embalagem.
Lote: Ver embalagem.

Produzido na U.E.

Farmodiética, S.A.
Centro Empresarial Penedo Park
Estrada Octávio Pato, Armazém F2 - Bloco A
2785-723 S. Domingos de Rana
Tel: 21 426 97 23  Fax: 21 426 97 29  
www.farmodietica.com  

Dose diária:
Doses por embalagem:

2 cápsulas
15

C.L.A. (Ácido Linoleico 
Conjugado - Mín. de 80%)

INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR

% VRNQuant. diária

* VRN (valor de referência do nutriente) não estabelecido.

2.400 mg                   *

SUPLEMENTO ALIMENTAR

THERMO 3
SUPLEMENTO ALIMENTAR
Complexo de CLA (Ácido Lino-
leico Conjugado) + Chá Verde
+ Vitamina E
50 cápsulas de 1.200 mg
Peso líquido total de 60 g
Contém cafeína (24 mg/dose diária)   

Ingredientes:
C.L.A. (Ácido Linoleico Conjugado - Teor 
mínimo 80%) 75%; Gelatina; Extrato seco 
concentrado Camellia sinensis, Chá Verde 
(Teor mínimo 5% cafeína, 95% Polifenóis - 
70% Catequinas / 45% EGCG) 13,3%; Gli-
cerina; Vitamina E Natural (Acetato de 
D-alfa-tocoferilo) 1,3%.

MODO DE TOMAR:  
Tomar 1 cápsula 15 min. antes do pe-
queno-almoço, almoço e jantar.
Não deve ser excedida a toma diária 
indicada.
Recomenda-se o reforço da ingestão 
de água, num mínimo de 1,5 L/dia.

DIETA3PASSOS® THERMO3 deve 
ser acompanhado por uma alimenta-
ção com  controlo de valor calórico e 
exercício físico.

DIETA3PASSOS® THERMO3 não é 
um medicamento.

DIETA3PASSOS® THERMO3 não 
deve ser utilizado como substituto 
de um regime alimentar variado e 
equilibrado e de um modo de vida 
saudável.

DIETA3PASSOS® THERMO3 não é 
recomendado a grávidas,  lactantes 
e crianças.

DIETA3PASSOS® THERMO3 não 
deve ser utilizado no caso de hiper-
sensibilidade, alergia e quando es-
tejam descritas interações de outro 
produto com qualquer um dos 
constituintes da formulação.

DIETA3PASSOS® THERMO3 deve 
ser tomado com precaução em caso de 
toma de anticoagulantes orais e/ou an-
tiagregantes plaquetários (ex.: aspirina). 

Manter fora do alcance das crianças.

Conservar em local seco e a tempe-
ratura inferior a 25ºC. 

Preservar da luz e do calor.

Consumir de preferência antes do 
fim de: Ver embalagem.
Lote: Ver embalagem

Produzido na U.E.

Farmodiética, S.A.
Centro Empresarial Penedo Park
Estrada Octávio Pato, Armazém F2 - Bloco A
2785-723 S. Domingos de Rana
Tel: 21 426 97 23  Fax: 21 426 97 29  
www.farmodietica.com  

Dose diária:
Doses por embalagem:

3 cápsulas
16

C.L.A. (Ácido Linoleico 
Conjugado Teor mínimo 80%)
Chá Verde
      Polifenóis
            Catequinas
            EGCG
      Cafeína
Vitamina E natural
(Acetato de D-alfa-tocoferilo)

INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR

Quant. diária % VRN

**
**
**
**
**
**

375%*

2.700 mg
480 mg
456 mg

319,2 mg
143,7 mg

24 mg

45 mg
* VRN (valor de referência do nutriente) estabelecido no regulamento 
nº 1169/2011 de 25 de Outubro de 2011.
** VRN (valor de referência do nutriente) não estabelecido.



SUPLEMENTOS

SUPLEMENTO ALIMENTAR

VITACTIV
SUPLEMENTO ALIMENTAR
Complexo de FOS + GOS + Panax 
ginseng + Vitaminas + Minerais
30 comprimidos de 1.500 mg
Peso líquido total de 45 g

Este produto deve ser tomado com 
precaução em caso de toma de 
ansiolíticos, inibidores da MAO, ou 
anticoagulantes orais e/ou 
antiagregantes plaquetários (ex.: 
aspirina).

Ingredientes: 
Carbonato de Magnésio 19,4%; Lactose; 
Fosfato TriCálcico 10,2%; Vitamina C (Ácido 
L-ascórbico) 8,0%; Gelificante: Celulose 
microcristalina; Fosfato DiCálcico 7,1%; FOS 
(Frutooligossacáridos) 6,7%; GOS 
(Galactooligossacáridos) 6,7%; Extracto seco 
concentrado Panax ginseng, Ginseng 5,3%; 
Estabilizador: Amido de Trigo; Fumarato 
Ferroso 2,83%; Óxido de Zinco 1,7%; 
Vitamina PP – Niacina (Nicotinamida)1,07%; 
Anti-aglomerante: Estearato de Magnésio, 
Silicato de Magnésio; Vitamina E (Acetato 
de DL-alfato- coferilo) 0,8%; Sulfato de 
Manganês 0,41%; Vitamina B5 – Ácido 
Panto- ténico (D-pantotenato de Cálcio) 
0,4%; Sulfato de Cobre 0,17%; Vitamina B6 
(Cloridrato de piridoxina) 0,09%, Vitamina 
B2 (Riboflavina 5’- fosfato de sódio) 0,09%, 
Vitamina B1 (Cloridrato de tiamina) 0,07%, 
Vitamina A (Palmitato de retinol) 0,05%; 
Ácido Fólico (Ácido Pteroilmonoglutâmico) 
0,01%, Iodeto de Potássio 0,01%, Cloreto de 
Crómio <0,01%; Selenito de sódio <0,01%; 
Biotina (D-biotina) <0,01%; Vitamina K – 
Fitoquinona (Fitomenadiona) <0,01%; 
Vitamina D3 (Colecalciferol) <0,01%, 
Vitamina B12 (Cianocobalamina) <0,01%.

MODO DE TOMAR:
Tomar 1 comprimido por dia, de 
preferência após o pequeno-almoço.
 
Não deve ser tomado em jejum. 

Não deve ser excedida a toma diária 
indicada.

DIETA3PASSOS® VITACTIV é um 
suplemento alimentar de uma única 
toma diária com uma formulação 
otimizada com vitaminas, minerais e 
oligossacáridos (FOS e GOS) e 
reforçada com um extrato padronizado 
de Ginseng com elevada concentração 
de Ginsenósidos.

DIETA3PASSOS® VITACTIV contém 
um alto teor de vitaminas e 
minerais.

VITALIDADE & BEM-ESTAR 
O ácido fólico, a niacina, a riboflavi-
na, o ácido pantoténico, as vitaminas 
B6, B12, C, o ferro e o magnésio 
contribuem para a redução do 
cansaço e fadiga.

SISTEMA IMUNITÁRIO  
O cobre, o ferro, o selénio, o zinco, 
bem como o ácido fólico e as 
vitaminas A, B12, B6, C e D, 
contribuem para o normal funciona-
mento do sistema imunitário.

Uma dose diária de DIETA3PASSOS®  

VITACTIV fornece a quantidade signi-
ficativa da dose diária recomendada 
para se produzirem os efeitos 
benéficos alegados para as vitaminas 
e os minerais acima mencionados.

Dieta3Passos®VITACTIV  não é  um 
medicamento.

Dieta3Passos®VITACTIV    não deve ser 
utilizado como substi-
tuto de um regime alimentar variado 
e equilibrado e de um modo de vida 
saudável.

Dieta3Passos®VITACTIV não é 
recomendado a grávidas, lactan-
tes e crianças.

Dieta3Passos®VITACTIV  não deve 
ser utilizado no caso de hipersensibili-
dade, alergia e quando estejam 
descritas interações de outro produto 
com qualquer um dos constituintes da 
formulação.

Devido à presença de Ginseng este 
produto deve ser tomado com 
precaução em casos de  hipertensão, 
taquicardia, insó-
nia, hiperestrogenismo, ansie-
dade, hemorragias nasais ou outras.

Para mais informações consulte o seu 
profissional de saúde.

Manter fora do alcance das crianças.

Conservar em local seco e a 
temperatura inferior a 25º C.
Preservar da luz e do calor.

Consumir de preferência antes 
do fim de:  Ver embalagem.
Lote: Ver embalagem.

Produzido na U.E.

Farmodiética, S.A.
Centro Empresarial Penedo Park
Estrada Octávio Pato, Armazém F2 - Bloco A
2785-723 S. Domingos de Rana
Tel: 21 426 97 23  Fax: 21 426 97 29  
www.farmodietica.com  

FOS (Frutooligossacáridos)
GOS (Galactooligossacáridos)

Panax ginseng - Extrato Seco
(Ginsenósidos)

Fosfato tricálcico
Fosfato dicálcico
(Cálcio)
(Fósforo)
Sulfato de Cobre
(Cobre)
Cloreto de Crómio
(Crómio)
Fumarato Ferroso
(Ferro)
Iodeto de Potássio
(Iodo)
(Potássio)
Carbonato de Magnésio
(Magnésio)
Sulfato de Manganês
(Manganês)
Selenito de Sódio
(Selénio)
Óxido de Zinco
(Zinco)
 

**
**

**
**

**
**

11,3%*
7,7%*

**
100%*

**
100%*

**
100%*

**
100%*

0,002%*
**

18,7%*
**

100%*
**

100%*
**

200%*

Dose diária:
Doses por embalagem:

100 mg
100 mg

80 mg
16 mg

153,4 mg
106,0 mg

90 mg
54 mg
2,5 mg

1 mg
122 µg
40 µg

42,6 mg
14,0 mg

190 µg
150 µg
40 µg

291 mg
70 mg
6,2 mg
2,0 mg
121 µg
55 µg

24,9 mg
20,0 mg

1 comprimido
30

200 µg
50 µg

800 µg
1,1 mg
1,4 mg

6,0 mg
1,4 mg
2,5 µg

120,0 mg
5 µg

12,0 mg
75 µg

16,0 mg

100%*
100%*
100%*
100%*
100%*

100%*
100%*
100%*
150%*
100%*
100%*
100%*
100%*

INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR

Quant. Diária % VRN

Ácido Fólico (Ácido Pteroilmonoglutâmico)
Biotina (D-biotina)
Vitamina A (Palmitato de retinilo)
Vitamina B1 (Cloridrato de tiamina)
Vitamina B2(Riboflavina 5'-fosfato de 
sódio)
Vitamina B5 (D-pantotenato de Cálcio)
Vitamina B6 (Cloridrato de piridoxina)
Vitamina B12 (Cianocobalamina)
 Vitamina C (Ácido L-ascórbico)
Vitamina D3 (Colecalciferol)
Vitamina E (Acetato DL-alfa-tocoferilo)
Vitamina K (Fitomenadiona)
Vitamina PP Niacina (Nicotinamida)

* VRN (valor de referência do nutriente) estabelecido no regulamento nº 
1169/2011 de 25 de Outubro de 2011.
** VRN (valor de referência do nutriente) não estabelecido.

SUPLEMENTO ALIMENTAR

VITAMIN
SUPLEMENTO ALIMENTAR
Complexo  de Vitaminas
+ Minerais + FOS + GOS
30 comprimidos de 1.325 mg
Peso líquido total de 39,75 g

Ingredientes: 
Lactose; Carbonato de Magnésio 14,7%; 
Fosfato TriCálcico 13,7%; Fosfato 
DiCálcico 8,0%; FOS (Frutooligossa- 
cáridos) 7,5%; GOS (Galactooligossa- 
cáridos) 7,5%; Vitamina C (Ácido 
L-ascórbico) 6,04%; Gelificante: Celulose 
microcristalina; Sulfato de Zinco 3,3%; 
Fumarato Ferroso 3,2%; Vitamina E 
(Acetato de DL-alfa- -tocoferilo 50%) 
1,8%; Vitamina PP – Niacina (Nico- 
tinamida) 1,2%; Anti-aglomerante: 
Silicato de Magnésio; Sulfato de 
Manganês 0,46%; Vitamina B5 – Ácido 
Pantoténico (D-pantotenato de Cálcio) 
0,45%; Sulfato de Cobre 0,19%; Vitamina 
B6 (Cloridrato de piridoxina) 0,11%, 
Vitamina B2 (Riboflavina 5’-fosfato de 
sódio) 0,11%, Vitamina B1 (Cloridrato de 
tiamina) 0,08%, Vitamina A (Palmitato de 
retinol) 0,06%; Ácido Fólico 0,02%; Iodeto 
de Potássio <0,01%; Cloreto de Crómio 
<0,01%; Selenito de sódio <0,01%; 
Vitamina K – Fitoquinona (Fito- 
menadiona) <0,01%; Biotina (D-biotina) 
<0,01%; Vitamina D3 (Colecalciferol) 
<0,01%, Vitamina B12 (Cianocobalamina) 
<0,01%.
 

MODO DE TOMAR:
1 comprimido por dia, de preferência 
após o pequeno-almoço.

Não deve ser tomado em jejum. 

Não deve ser excedida a toma diária 
indicada.

DIETA3PASSOS® VITAMIN é um suple-
mento alimentar de uma única toma 
diária com uma formulação otimizada 
com vitaminas, minerais e reforçada 
com oligossacáridos (FOS e GOS).

DIETA3PASSOS® VITAMIN contém 
um alto teor de vitaminas e 
minerais.

VITALIDADE & BEM-ESTAR 
O ácido fólico, a niacina, a riboflavina, 
o ácido pantoténico, as vitaminas B6, 
B12 e C, e o ferro contribuem para a 
redução do cansaço e fadiga.

SISTEMA IMUNITÁRIO  
O cobre, o ferro, o selénio, o zinco, bem 
como o ácido fólico e as vitaminas A, 
B12, B6, C e D contribuem para o 
normal funcionamento do sistema 
imunitário.

Uma dose diária de DIETA3PASSOS®

VITAMIN  fornece a quantidade signi-
ficativa da dose diária recomendada 
para se produzirem os efeitos bené-
ficos alegados para as vitaminas e os 
minerais acima mencionados.  

DIETA3PASSOS® VITAMIN  não é  um 
medicamento.

DIETA3PASSOS® VITAMIN  não deve 
ser utilizado como substituto de um 
regime alimentar variado e 
equilibrado e de um modo de vida 
saudável.

DIETA3PASSOS® VITAMIN não é 
recomendado a grávidas, lactantes e 
crianças com idade inferior a 12 anos.

DIETA3PASSOS® VITAMIN não deve 
ser utilizado no caso de hipersensibili-
dade, alergia e quando estejam 
descritas interações de outro produto 
com qualquer um dos constituintes da 
formulação.

Para mais informações consulte o seu 
profissional de saúde.

Manter fora do alcance das crianças.

Conservar em local seco e a 
temperatura inferior a 25º C.
Preservar da luz e do calor.

Consumir de preferência antes 
do fim de:  Ver na embalagem.
Lote: Ver na embalagem.

Produzido na U.E.

Farmodiética, S.A.
Centro Empresarial Penedo Park
Estrada Octávio Pato, Armazém F2 - Bloco A
2785-723 S. Domingos de Rana
Tel: 21 426 97 23  Fax: 21 426 97 29  
www.farmodietica.com  

FOS (Frutooligossacáridos)
GOS (Galactooligossacáridos)

Fosfato tricálcio
Fosfato dicálcio
(Cálcio)
(Fósforo)
Sulfato de Cobre
(Cobre)
Cloreto de Crómio
(Crómio)
Fumarato Ferroso
(Ferro)
Iodeto de Potássio
(Iodo)
(Potássio)
Carbonato de Magnésio
(Magnésio)
Sulfato de Manganês
(Manganês)
Selenito de Sódio
(Selénio)
Sulfato de Zinco
(Zinco)
 

**
**

**
**

11,75%*
8%*

**
100%*

**
100%*

**
100%*

**
100%*

0,002%*
**

13,3%*
**

100%*
**

100%*
**

100%*

Dose diária:
Doses por embalagem:

100 mg
100 mg

163,4 mg
106,0 mg

94 mg
56 mg
2,5 mg

1 mg
122 µg
40 µg

42,6 mg
14,0 mg

190 µg
150 µg
40 µg

194,2 mg
50 mg
6,1 mg
2,0 mg
121 µg
55 µg

43,9 mg
10,0 mg

1 comprimido
30

200 µg
50 µg

800 µg
1,1 mg
1,4 mg
6,0 mg
1,4 mg
2,5 µg

80,0 mg
5 µg

12,0 mg
75 µg

16,0 mg

100%*
100%*
100%*
100%*
100%*
100%*
100%*
100%*
100%*
100%*
100%*
100%*
100%*

INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR

Quant. Diária % VRN

Ácido Fólico (Ácido Pteroilmonoglutâmico)
Biotina (D-biotina)
Vitamina A (Palmitato de retinilo)
Vitamina B1 (Cloridrato de tiamina)
Vitamina B2 (Riboflavina 5'-fosfato de sódio)
Vitamina B5 (D-pantotenato de Cálcio)
Vitamina B6 (Cloridrato de piridoxina)
Vitamina B12 (Cianocobalamina)
 Vitamina C (Ácido L-ascórbico)
Vitamina D3 (Colecalciferol)
Vitamina E (Acetato DL-alfa-tocoferilo)
Vitamina K (Fitomenadiona)
Vitamina PP - Niacina (Nicotinamida)

* VRN (valor de referência do nutriente) estabelecido no regulamento nº 
1169/2011 de 25 de Outubro de 2011.
** VRN (valor de referência do nutriente) não estabelecido.


