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VITACÊ® APRESENTA SUGESTÕES PARA A OTIMIZAÇÃO DOVITACÊ® APRESENTA SUGESTÕES PARA A OTIMIZAÇÃO DO
SISTEMA IMUNITÁRIOSISTEMA IMUNITÁRIO

Com a entrada nas estações mais frias, Com a entrada nas estações mais frias, Vitacê®Vitacê® recomenda os seus produtos para a proteção da recomenda os seus produtos para a proteção da

família. No último ano, fruto de algumas das regras impostas pela pandemia, nomeadamente o usofamília. No último ano, fruto de algumas das regras impostas pela pandemia, nomeadamente o uso

da máscara, distanciamento social e etiqueta respiratória, assistimos a menos casos de gripes, oda máscara, distanciamento social e etiqueta respiratória, assistimos a menos casos de gripes, o

que, por sua vez, pode ter conduzido em alguns casos à diminuição da imunidade contra os vírusque, por sua vez, pode ter conduzido em alguns casos à diminuição da imunidade contra os vírus

sazonais.sazonais. 

Vitacê® Júnior Gomas, Vitacê® Infantil, Vitacê® Efervescente, Vitacê® ComprimidosVitacê® Júnior Gomas, Vitacê® Infantil, Vitacê® Efervescente, Vitacê® Comprimidos e  e Vitacê®Vitacê®

Pro-ImmunPro-Immun são as sugestões da marca para a otimização do sistema imunitário de toda a família.  são as sugestões da marca para a otimização do sistema imunitário de toda a família. 

“Tendo em consideração algumas medidas implementadas durante a pandemia, tais como as“Tendo em consideração algumas medidas implementadas durante a pandemia, tais como as

medidas de etiqueta respiratória, o uso de máscara e o distanciamento social, é natural que semedidas de etiqueta respiratória, o uso de máscara e o distanciamento social, é natural que se

veri�que uma redução da nossa capacidade de resposta imunológica contra os vírus sazonaisveri�que uma redução da nossa capacidade de resposta imunológica contra os vírus sazonais

neste inverno que se aproxima. neste inverno que se aproxima. 

Desta forma, é importante apostar em medidas de prevenção que ajudem a otimizar o nossoDesta forma, é importante apostar em medidas de prevenção que ajudem a otimizar o nosso

sistema imunitário. Medidas essas que vão desde a aposta numa alimentação saudável esistema imunitário. Medidas essas que vão desde a aposta numa alimentação saudável e

equilibrada e na prática de exercício físico, assim como o recurso a suplementos alimentares,equilibrada e na prática de exercício físico, assim como o recurso a suplementos alimentares,

como é o caso de Vitacê®, que apresenta uma gama bastante completa,” explica como é o caso de Vitacê®, que apresenta uma gama bastante completa,” explica Carolina Gaibino,Carolina Gaibino,

Brand Manager de Vitacê®.Brand Manager de Vitacê®.

A gama Vitacê® é composta por fórmulas criadas a pensar nas diferentes idades, permitindoumaA gama Vitacê® é composta por fórmulas criadas a pensar nas diferentes idades, permitindouma

proteção adequada do sistema imunitário:proteção adequada do sistema imunitário:

Vitacê®Júnior GomasVitacê®Júnior Gomas: : Destinado à proteção de gripes e constipações com foco na preparação doDestinado à proteção de gripes e constipações com foco na preparação do

Inverno, o produto Vitacê® Júnior Gomas é especi�camente desenvolvido para crianças com maisInverno, o produto Vitacê® Júnior Gomas é especi�camente desenvolvido para crianças com mais

de 4 anos. Apresenta uma fórmula à base de vitamina C, Zinco e vitamina B, D e E, com umde 4 anos. Apresenta uma fórmula à base de vitamina C, Zinco e vitamina B, D e E, com um

agradável sabor a morango. agradável sabor a morango. 

Vitacê® InfantilVitacê® Infantil: : Destinado à proteção de gripes e constipações com foco na preparação doDestinado à proteção de gripes e constipações com foco na preparação do

Inverno, o produto Vitacê® Infantil é especi�camente desenvolvido para crianças com mais de 4Inverno, o produto Vitacê® Infantil é especi�camente desenvolvido para crianças com mais de 4

anos. É um suplemento em xarope, com uma fórmula à base vitamina C, Zinco, Geleia Real eanos. É um suplemento em xarope, com uma fórmula à base vitamina C, Zinco, Geleia Real e

Própolis, com um agradável sabor a tutti-frutti. Própolis, com um agradável sabor a tutti-frutti. 

Vitacê® ComprimidosVitacê® Comprimidos: : Destinado à proteção de gripes e constipações com foco na preparação doDestinado à proteção de gripes e constipações com foco na preparação do

Inverno, o produto Vitacê® Comprimidos é especi�camente desenvolvido para adultos e criançasInverno, o produto Vitacê® Comprimidos é especi�camente desenvolvido para adultos e crianças

com mais de 12 anos. É um suplemento com uma fórmula à base vitamina C, Zinco e Equinácea. com mais de 12 anos. É um suplemento com uma fórmula à base vitamina C, Zinco e Equinácea. 

Vitacê® EfervescenteVitacê® Efervescente: : Destinado à proteção de gripes e constipações com foco napreparação doDestinado à proteção de gripes e constipações com foco napreparação do

Inverno, o produto Vitacê® Efervescente é especi�camente desenvolvido para adultos e criançasInverno, o produto Vitacê® Efervescente é especi�camente desenvolvido para adultos e crianças

com mais de 12 anos. É um suplemento com uma fórmula à base vitamina C, Zinco e Equinácea,com mais de 12 anos. É um suplemento com uma fórmula à base vitamina C, Zinco e Equinácea,

com um agradável sabor a laranja. com um agradável sabor a laranja. 

Vitacê® RecoveryVitacê® Recovery: : Vitacê Recovery é o boost ao teu sistema imunitário, nomeadamente, durante eVitacê Recovery é o boost ao teu sistema imunitário, nomeadamente, durante e

após uma constipação. Graças ao ImmuBoost Complex, uma combinação de vitaminas, minerais eapós uma constipação. Graças ao ImmuBoost Complex, uma combinação de vitaminas, minerais e

extratos de plantas, e à Vitamina C:extratos de plantas, e à Vitamina C:

Otimiza o sistema imunitárioOtimiza o sistema imunitário

Suporta a redução da fadiga e do cansaçoSuporta a redução da fadiga e do cansaço

Durante e após uma constipaçãoDurante e após uma constipação

Vitacê® Pro-ImmunVitacê® Pro-Immun:: Desenvolvido para a proteção e otimização do sistema imunitários durante Desenvolvido para a proteção e otimização do sistema imunitários durante

todo o ano. É um suplemento com uma fórmula à base de probióticos, prebióticos e vitamina C,todo o ano. É um suplemento com uma fórmula à base de probióticos, prebióticos e vitamina C,

para otimizar o sistema imunitário durante todo o ano e restabelecer o equilíbrio e o bem-estar.para otimizar o sistema imunitário durante todo o ano e restabelecer o equilíbrio e o bem-estar.

Este suplemento é constituído por diversos elementos entre os quais Vitamina D3, Vitamina C eEste suplemento é constituído por diversos elementos entre os quais Vitamina D3, Vitamina C e

contém ainda Pro-ImmunComplex, uma combinação avançada de bactérias probióticas de 3contém ainda Pro-ImmunComplex, uma combinação avançada de bactérias probióticas de 3

estirpes diferentes, cuidadosamente selecionadas, numa dose de 3 biliões por cápsula. É indicadoestirpes diferentes, cuidadosamente selecionadas, numa dose de 3 biliões por cápsula. É indicado

para adultos e crianças com mais de 12 anos.para adultos e crianças com mais de 12 anos.

Para saber mais informações sobre as gamas Vitacê® consultar: Para saber mais informações sobre as gamas Vitacê® consultar: www.vitace.ptwww.vitace.pt

PVP a partir de:PVP a partir de:

Vitacê® Júnior Gomas: 20,69€Vitacê® Júnior Gomas: 20,69€

Vitacê® Infantil: 17,59€Vitacê® Infantil: 17,59€

Vitacê® Comprimidos (30): 15,79€Vitacê® Comprimidos (30): 15,79€

Vitacê® Efervescente: 11,09€Vitacê® Efervescente: 11,09€

Vitacê® Pro-Immun: 19,99€Vitacê® Pro-Immun: 19,99€

Mundo pais & �lhosMundo pais & �lhos
Direitos autorais © 2022 Todos os direitos reservadosDireitos autorais © 2022 Todos os direitos reservados

SAÚDE & DESPORTOSAÚDE & DESPORTO

2929

OctOct

Mundo pais & �lhosMundo pais & �lhos INÍCIOINÍCIO     

https://www.mundopaisfilhos.com/
https://www.mundopaisfilhos.com/sa%C3%BAde-desporto
https://www.vitace.pt/vitace-gomas/
https://www.vitace.pt/vitace-infantil/
https://www.vitace.pt/vitace-comprimidos/
https://www.vitace.pt/vitace-efervescente/
https://www.vitace.pt/vitace-recovery/
https://www.vitace.pt/vitace-pro-immun/
https://www.vitace.pt/
https://www.mundopaisfilhos.com/sa%C3%BAde-desporto
https://www.mundopaisfilhos.com/
https://www.mundopaisfilhos.com/

