
InícioInício / /  Saúde & DesportoSaúde & Desporto / /  Redoxon® reforça a sua gama de produtos com duas novas soluções para o sistema imunitárioRedoxon® reforça a sua gama de produtos com duas novas soluções para o sistema imunitário

04 04 NovNov

REDOXON® REFORÇA A SUA GAMA DE PRODUTOS COMREDOXON® REFORÇA A SUA GAMA DE PRODUTOS COM
DUAS NOVAS SOLUÇÕES PARA O SISTEMA IMUNITÁRIODUAS NOVAS SOLUÇÕES PARA O SISTEMA IMUNITÁRIO

RedoxonRedoxon®, uma marca já reconhecida no mercado de Vitamina C conta com Redoxon +Zn, uma®, uma marca já reconhecida no mercado de Vitamina C conta com Redoxon +Zn, uma

fórmula com Vitamina C e Zinco, que contribuem para o normal funcionamento do sistemafórmula com Vitamina C e Zinco, que contribuem para o normal funcionamento do sistema

imunitário. imunitário. 

A marca reforça agora a sua gama de produtos com duas novas soluções para adultos e paraA marca reforça agora a sua gama de produtos com duas novas soluções para adultos e para

crianças.crianças.

Redoxon® Extra Defesas Redoxon® Extra Defesas apresenta uma nova fórmula que combina os benefícios da Vitamina C,apresenta uma nova fórmula que combina os benefícios da Vitamina C,

Zinco e Vitamina D e atua nas três barreiras de defesa do sistema imunitário, ajudando ao seuZinco e Vitamina D e atua nas três barreiras de defesa do sistema imunitário, ajudando ao seu

normal funcionamento; normal funcionamento; 

Redoxitos®Redoxitos® é uma forma conveniente e divertida, especial para crianças, que contém Vitamina C é uma forma conveniente e divertida, especial para crianças, que contém Vitamina C

para ajudar ao funcionamento normal do sistema imunitário e promover a absorção de ferro.para ajudar ao funcionamento normal do sistema imunitário e promover a absorção de ferro.

Ambas as soluções estão disponíveis em farmácias e parafarmácias em Portugal.Ambas as soluções estão disponíveis em farmácias e parafarmácias em Portugal.

A prevenção e preocupação relativa a problemas de saúde no geral nunca foi um tema com tantaA prevenção e preocupação relativa a problemas de saúde no geral nunca foi um tema com tanta

relevância como agora. A pandemia deixou os consumidores mais atentos e alerta para arelevância como agora. A pandemia deixou os consumidores mais atentos e alerta para a

necessidade de cuidarem da sua saúde, nomeadamente no que diz respeito ao fortalecimento donecessidade de cuidarem da sua saúde, nomeadamente no que diz respeito ao fortalecimento do

seu sistema imunitário. seu sistema imunitário. 

Neste contexto, com a aproximação do Inverno, a Bayer faz a sua mais recente aposta no mercadoNeste contexto, com a aproximação do Inverno, a Bayer faz a sua mais recente aposta no mercado

das vitaminas e suplementos alimentares ao lançar estes dois novos produtos da marcadas vitaminas e suplementos alimentares ao lançar estes dois novos produtos da marca

Redoxon®.Redoxon®.

Redoxon® Extra Defesas é composto por 15 comprimidos efervescentes com sabor a laranja e éRedoxon® Extra Defesas é composto por 15 comprimidos efervescentes com sabor a laranja e é

indicado para adultos e crianças com idade superior a 12 anos de idade, que desejem contribuirindicado para adultos e crianças com idade superior a 12 anos de idade, que desejem contribuir

para a proteção das células contra as oxidações indesejáveis e para o normal funcionamento dopara a proteção das células contra as oxidações indesejáveis e para o normal funcionamento do

sistema imunitário, através da Vitamina C e Zinco.sistema imunitário, através da Vitamina C e Zinco.

Estes dois novos produtos estão já disponíveis nas farmácias e parafarmácias.Estes dois novos produtos estão já disponíveis nas farmácias e parafarmácias.

Para mais informação sobre as vitaminas da Bayer, consulte o site: Para mais informação sobre as vitaminas da Bayer, consulte o site: www.vitaminas.bayer.www.vitaminas.bayer.ptpt..

Informação legal: Informação legal: O Redoxon® Extra Defesas e Redoxitos® são suplementos alimentares. Os suplementosO Redoxon® Extra Defesas e Redoxitos® são suplementos alimentares. Os suplementos

alimentares não devem ser utilizados como substitutos de um regime alimentar variado. Estes produtosalimentares não devem ser utilizados como substitutos de um regime alimentar variado. Estes produtos

devem ser consumidos no âmbito de um regime alimentar variado e equilibrado e de um modo de vidadevem ser consumidos no âmbito de um regime alimentar variado e equilibrado e de um modo de vida

saudável.saudável.  

 

Sobre a BayerSobre a BayerA Bayer é uma empresa global com competências essenciais nos campos das ciências da vida referentes aosA Bayer é uma empresa global com competências essenciais nos campos das ciências da vida referentes aos

cuidados de saúde e à nutrição. Os seus produtos e serviços são concebidos para contribuir para o progresso das pessoas e docuidados de saúde e à nutrição. Os seus produtos e serviços são concebidos para contribuir para o progresso das pessoas e do

planeta, apoiando os esforços em curso para superar os principais desa�os resultantes do constante crescimento e envelhecimentoplaneta, apoiando os esforços em curso para superar os principais desa�os resultantes do constante crescimento e envelhecimento

da população mundial. A Bayer está empenhada em promover o desenvolvimento sustentável e gerar um impacto positivo atravésda população mundial. A Bayer está empenhada em promover o desenvolvimento sustentável e gerar um impacto positivo através

dos seus negócios. Ao mesmo tempo, o Grupo pretende aumentar a sua rentabilidade e criar valor através da inovação e dodos seus negócios. Ao mesmo tempo, o Grupo pretende aumentar a sua rentabilidade e criar valor através da inovação e do

crescimento. A marca Bayer é sinónimo de con�ança, �abilidade e qualidade em todo o mundo. No exercício de 2020, o Grupocrescimento. A marca Bayer é sinónimo de con�ança, �abilidade e qualidade em todo o mundo. No exercício de 2020, o Grupo

empregou cerca de 100.000 pessoas e apresentou um volume de vendas de 41,4 mil milhões de euros.empregou cerca de 100.000 pessoas e apresentou um volume de vendas de 41,4 mil milhões de euros.
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