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STETIC SCULP
SUPLEMENTO DE VITAMINAS E MINERAIS
Metabolismo corporal
Saiba mais sobre: STETIC SCULP
Para controlar o peso é importante manter uma dieta equilibrada, além de praticar atividades
físicas regularmente. Certos hábitos como dietas restritivas, pular refeições, fazer jejuns
prolongados ou mesmo adotar dietas sem uma supervisão adequada, frequentemente levam à
perda progressiva de estoques de vitaminas e minerais.
O organismo precisa da ingestão diária de vitaminas e minerais para manter tarefas vitais como
regular o metabolismo, fortalecer o sistema imunológico, contrair os músculos, manter o
batimento cardíaco normal, entre outras.
Com uma nutrição equilibrada e suplementação, se necessária, associada à atividade física, é
possível ter um corpo saudável e com boa aparência após um período de três (3) ou quatro (4)
meses.
A quantidade de vitaminas e minerais contidos em 1 comprimido de STETIC SCULP
corresponde à 100% da Ingestão Diária Recomendada (IDR) pela ANVISA para atender às
necessidades nutricionais dos adultos.
STETIC SCULP contém:





Speedy mix
Mix de vitaminas do complexo B e minerais.
Vitaminas do complexo B
As vitaminas do complexo B auxiliam no metabolismo.1
Selênio
O selênio auxilia na proteção dos danos causados pelos radicais livres e no sistema imune. 2
Magnésio
O magnésio auxilia na formação de ossos e dentes. 3
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STETIC SCULP conta ainda com:


Vitamina D
A vitamina D auxilia no metabolismo do cálcio.4
 Zinco
O zinco auxilia na proteção dos danos causados pelos radicais livres e no funcionamento
do sistema imune.5
 Ferro
O ferro auxilia na formação das células vermelhas do sangue e no sistema imune.6
Quem pode consumir este produto?
• Este produto é indicado para adultos.
CONSUMIR ESTE PRODUTO CONFORME A RECOMENDAÇÃO DE INGESTÃO DIÁRIA QUE
CONSTA NA EMBALAGEM. GESTANTES, NUTRIZES E CRIANÇAS ATÉ 3 (TRÊS) ANOS SOMENTE
DEVEM CONSUMIR ESTE PRODUTO SOB ORIENTAÇÃO DE NUTRICIONISTA OU MÉDICO.
Recomendação de uso: 1 comprimido por dia, antes de qualquer refeição.
• Para melhores resultados, mantenha o uso constante por pelo menos três (3) ou quatro (4)
meses.
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