
O Master Formula foi criado combinando três produtos num, um suplemento multivitamínico superior. Incluímos nutrientes 
de 55 fontes botânicas naturais diferentes, incluindo o pó de bagas de goji NingXia. Nesta fórmula, também foram 
utilizados os óleos essenciais de cardamomo, cravinho, funcho e gengibre.

• Inclui vitaminas, minerais e outros nutrientes 
provenientes de alimentos

• A tecnologia SSI fornece os ingredientes de três 
formas selecionadas pelas suas propriedades 
complementares

HISTÓRIA DO PRODUTO

PROPRIEDADES E BENEFÍCIOS

Cápsulas de vitaminas líquidas  
Ingredientes: emulsionante: lecitina de girassol, cápsula 
vegetal [hidroxipropilmetilcelulose], Vitamina E (como 
d-alfa tocoferol), Vitamina K (k2 como menaquinona-7), 
óleo de raiz de Curcuma longa (Curcuma), óleo de fruta/
semente de Elettaria cardamomum* (Cardamomo), óleo 
de Syzygium aromaticum* (Cravinho), óleo de semente 
de Foeniculum vulgare* (Funcho), óleo de raiz de Zingiber 
officinale* (Gengibre), Vitamina A (de beta-caroteno), 
Vitamina D3 (como colecalciferol).
* Óleo essencial 100% puro

Cápsulas de nutrientes micronizados  
Ingredientes: agente antiaglomerante: celulose 
microcristalina, quelato de glicinato de magnésio, mistura 
de vitamina B (extratos de goiaba, manjericão sagrado 
e limão), cápsula vegetal (hidroxipropilmetilcelulose), 
zinco (como quelato de glicinato de zinco), ferro (como 
quelato bisglicinato ferroso), selénio (de levedura 
de saccharomyces cerevisiae), biotina, agente 
antiaglomerante: estereato de magnésio, vitamina A 
(de beta-caroteno), manganês (como quelato de glicinato 
de manganês), agente antiaglomerante: dióxido de 
silício, inositol, ácido para-aminobenzoico, pó de alga do 

INSTRUÇÕES

PRECAUÇÕES

Tomar uma saqueta (uma cápsula líquida, uma 
fitocápsula, duas cápsulas de nutrientes) diariamente 
com água ou com um copo de NingXia Red®. Não 
tomar com o estômago vazio. Armazenamento: manter 
em local fresco e escuro.

Manter fora do alcance das crianças. Se estiveres 
grávida ou em período de amamentação, se tiveres 
alguma condição médica ou estiveres a tomar algum 
tipo de medicamento, consulta um profissional de 
saúde antes de usar o produto.

As pessoas idosas podem ser mais sensíveis ao 
manganês. Os suplementos alimentares não devem 
ser utilizados como substitutos de uma dieta variada 
e devem consumir-se como parte de uma dieta 
equilibrada e um estilo de vida saudável. Não se deve 
exceder a dose diária recomendada.

Fabricado num local que também processa soja, leite 
(lactose) e frutos secos.

INGREDIENTES

O Master Formula é um suplemento vitamínico de amplo espetro para 
ser tomado diariamente, formulado para reforçar a saúde de homens 
e mulheres. Cheio de vitaminas, minerais e nutrientes provenientes 
de alimentos excelentes para reforçar a saúde geral e o bem-estar. 
Ao utilizar o processo de isolamento em suspensão sinérgico (TSSI, 
Synergistic Suspension Isolation) os ingredientes são fornecidos em três 
formas de administração específicas. Em conjunto, esses ingredientes 
proporcionam um complexo sinérgico excelente para o corpo.
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atlântico, Arthrospira platensis (Espirulina), pó de erva de Hordeum 
vulgare (Cevada), bioflavonoides cítricos [de pó de fruta inteira 
de Citrus Limon (Limão), pó de fruta inteira de Citrus Sinensis 
(Laranja), pó de fruta inteira de Citrus aurantifolia (Lima), pó de 
fruta inteira de Citrus reticulata (Tangerina), pó de fruta inteira de 
Citrus paradisi (Toranja)], pó de sumo de Citrus sinensis (Laranja), 
pó de Lycium barbarum (bagas de goji), extrato de pó de folha 
de Olea europaea (Oliveira), cobre (como quelato de glicinato de 
cobre), ácido fólico (de extratos de Citrus limon), vitamina B12 
(como metilcobalamina), licopeno, cromo (como picolinato de 
cromo).

Fitocápsula 
Ingredientes: cálcio (como carbonato de cálcio) [maldextrina, água], 
agente antiaglomerante: celulose microcristalina, bitartarato de 
colina (contém dióxido de silício); mistura de frutas, ervas e vegetais 
(contém maltodextrina, dióxido de silício) [extrato de fruta inteira 
de Coffea arabica, concentrado de rebentos de Brassica oleracea 
italica (Brócolos), extrato de folha de Camellia sinensis (Chá 
verde), extrato de bulbo de Allium cepa (Cebola), extrato de fruta 
de Malus domestica (Maçã), extrato de fruta de Malpighia glabra 
(Acerola), concentrado de fruta de Myrciaria dubia (Camu camu), 
extrato de flor de Sophora japonica l. (Quercetina), concentrado 
de fruta de Lycopersicon esculentum (Tomate), concentrado de 
flor e talo de Brassica oleracea italica (Brócolos), concentrado de 
fruta de Euterpe oleracea mart. (Açaí), concentrado de rizoma 
de Curcuma longa (Curcuma), concentrado de Allium sativum 
(Alho), concentrado de folha de Ocimum basilicum (Manjericão), 
concentrado de folha de Origanum vulgare (Orégãos), concentrado 
de casca de Cinnamomum cassia/burmannii (Canela), concentrado 
de Sambucus nigra (Baga de sabugueiro), concentrado de raíz 
de Daucus carota sativa (Cenoura), concentrado de Garcinia 
mangostana (Mangostão), extrato de Ribes nigrum (Groselha 
preta), extrato de Vaccinium angustifolium (Mirtilo), concentrado de 
Prunus avium (Cerejeira brava), concentrado de Rubus fruticosus 
(Amora), concentrado de Aronia melanocarpa (Bagas de arónia), 
concentrado de Rubus idaeus (Framboesa), concentrado de 
folha de Spinacia oleracea (Espinafre), concentrado de folha de 
Brassica oleracea var. sabellica (Couve), extrato de Vaccinium 
myrtillus (Mirtilo), concentrado de Brassica oleracea var. gemmifera 
(Couve de Bruxelas)], cloreto de potássio, ascorbato de cálcio, 
fruto-oligossacáridos, agente antiaglomerante: ácido esteárico, 
estabilizante: croscarmelose sódica, complexo de oligoelementos 
(cloreto, magnésio, sulfato, sódio, potássio, lítio, boro), agente 
antiaglomerante: dióxido de silício, extrato de Malpighia glabra 
(Acerola), revestimento transparente (maltodextrina, emulsionante:  
lecitina de girassol, agentes gelificantes: oleína de palma, goma 
de guar).

INGREDIENTES

CÁPSULAS DE VITAMINAS LÍQUIDAS

Informação nutricional

Tamanho da dose: 1 
cápsula (496 mg)

Doses por 
embalagem: 30

Valores típicos Por porção %VRN*

Vitamina D3 10 mcg 200%

Vitamina E  

(como d-alfa tocoferol)

33,5 mg 279%

Vitamina K  

(k2 como menaquinona-7)

50 mcg 66%

Mistura de óleos 

essenciais Master 

Formula®:

7,5 mg **

 *VRN = Valor de Referência do Nutriente 

** = Valor diário não estabelecido

CÁPSULAS DE NUTRIENTES MICRONIZADOS

Informação nutricional

Tamanho da dose: 2 
cápsulas (1,38 mg)

Doses por 
embalagem: 30

Valores típicos Por porção %VRN*

Tiamina 4,2 mg 382%

Riboflavina 3,82 mg 273%

Niacina 6,0 mg 38%

Vitamina B6 4,2 mg 300%

Ácido fólico 285,72 mcg 143%

Vitamina B12 12 mcg 480%

Biotina 300 mcg 600%

Ácido pantoténico 7,26 mg 121%

Magnésio 60 mg 16%

Zinco 15 mg 150%

Selénio 75 mcg 136%

Cobre 0,35 mg 35%

Manganês 1 mg 50%

Ferro 10 mg 71%

Vitamina A (ER) 450 mcg 56%

 *VRN = Valor de Referência do Nutriente

FITOCÁPSULA

Informação nutricional

Tamanho da dose: 1 
cápsula (1,4 g)

Doses por 
embalagem: 30

Valores típicos Por porção %VRN*

Vitamina C 61 mg 76%

Cálcio 200 mg 25%

Mistura Master Formula® 

bitartarato de colina 

(contém dióxido de silício), 

fruto-oligossacáridos, 

complexo de 

oligoelementos

212,64 mg **

Mistura de frutas, ervas 

e vegetais:

100 mg **

 *VRN = Valor de Referência do Nutriente 

** = Valor diário não estabelecido
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