
Cápsula

IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO

FORMA FARMACÊUTICA E APRESENTAÇÃO
Cápsula: embalagem contendo 24 cápsulas.

USO ORAL

USO ADULTO E PEDIÁTRICO ACIMA DE 12 
ANOS

COMPOSIÇÃO:
Cada cápsula contém:
ácido glutâmico ............................................ 50,00 mg
cloridrato de piridoxina (vitamina B6)............... 1,25 mg
cianocobalamina (vitamina B12)*................. 7,50 mcg
cloridrato de carnitina .................................. 75,00 mg 
nicotinamida ................................................. 10,00 mg
riboflavina (vitamina B2) ............................... 1,25 mg
nitrato de tiamina (vitamina B1) ..................... 4,00 mg
sulfato ferroso revestido 60%....................... 16,67 mg**
Outros componentes: sulfato de magnésio monoidratado 
e fosfato de cálcio dibásico di-hidratado
Excipientes: talco, celulose microcristalina e dióxido 
de silício.

* Na forma de cianocobalamina 0,1%
** Equivalente a 10 mg de sulfato ferroso.

% da IDR* por faixa etária / dose 
diária recomendada

Adulto Gestante Lactante

cloridrato de piridoxina 
(vitamina B6) 384,62 263,16 250,00

cianocobalamina 
(vitamina B12) 1.250,00 1.153,84 1.071,43

nicotinamida 250,00 222,22 235,29

riboflavina
(vitamina B2) 384,62 357,14 312,50

nitrato de tiamina 
(vitamina B1) 1.333,30 1.142,86 1.066,67

ferro 105,03 54,46 98,03

* Ingestão Diária Recomendada

INFORMAÇÕES AO PACIENTE
1. PARA QUE ESTE MEDICAMENTO É INDI-
CADO?
NUTRIMAIZ SM é um suplemento vitamínico e mine-
ral utilizado em dietas restritivas e inadequadas. É um 
suplemento de vitaminas do complexo B e ferro.

2. COMO ESTE MEDICAMENTO FUNCIONA?
NUTRIMAIZ SM é um suplemento vitamínico do com-
plexo B em associação com sal de ferro, carnitina e ácido 
glutâmico. As vitaminas do complexo B participam de 
sistemas enzimáticos (sistemas do corpo que participam 

de reações químicas), regulando várias fases de meta-
bolismo dos glicídios (moléculas como o açúcar), dos 
lipídeos (gorduras) e das proteínas.  
A carnitina é necessária para o metabolismo energético e 
o ácido glutâmico é importante no metabolismo celular.

3. QUANDO NÃO DEVO USAR ESTE MEDICA-
MENTO?
Este medicamento não deve ser usado por pacientes 
com hipersensibilidade aos componentes da fórmula.

4. O QUE DEVO SABER ANTES DE USAR ESTE 
MEDICAMENTO?
Gravidez
Informe seu médico a ocorrência de gravidez na vigência 
do tratamento ou após o término.
Este medicamento pode ser utilizado durante a 
gravidez desde que sob prescrição médica ou do 
cirurgião-dentista.
Amamentação
Este medicamento pode ser administrado durante a 
lactação sob orientação médica. Informe ao seu médico 
se está amamentando.

Pediatria
Este medicamento não pode ser administrado em crian-
ças menores de 12 anos.

Interações medicamentosas
Os antiácidos, o sucralfato e os óleos minerais diminuem 
a absorção das vitaminas.

Ingestão concomitante com outras substâncias
Os antiácidos diminuem a absorção das vitaminas.
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Interferência em exames laboratoriais 
Não são conhecidos dados sobre interferência em exa-
mes laboratoriais.
Informe ao seu médico ou cirurgião-dentista se você 
está fazendo uso de algum outro medicamento.

5. ONDE, COMO E POR QUANTO TEMPO POS-
SO GUARDAR ESTE MEDICAMENTO?
Manter o produto em sua embalagem original e con-
servar em temperatura ambiente (entre 15° e 30°C); 
proteger da umidade.
O prazo de validade é 24 meses a partir da data de 
fabricação (vide cartucho).

Número de lote e datas de fabricação e validade: 
vide embalagem.

Não use medicamento com o prazo de validade ven-
cido. Guarde-o em sua embalagem original.

Aspecto físico: cápsula de gelatina com corpo branco 
e tampa vermelha, contendo pó amarelado.

Antes de usar, observe o aspecto do medicamento. 
Caso ele esteja no prazo de validade e você observe 
alguma mudança no aspecto, consulte o farmacêutico 
para saber se poderá utilizá-lo.

Todo medicamento deve ser mantido fora do alcance 
das crianças.

6. COMO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO?
Adultos e adolescentes
Tomar 2 cápsulas de NUTRIMAIZ SM por via oral 
duas vezes ao dia, 30 minutos antes das refeições, ou 
de acordo com prescrição médica.

Não ultrapassar a dose diária máxima de 8 cápsulas.
Este medicamento não deve ser partido, aberto ou 
mastigado.
Siga corretamente o modo de usar. Em caso de dúvi-
das sobre este medicamento, procure orientação do 
farmacêutico. Não desaparecendo os sintomas, pro-
cure orientação de seu médico ou cirurgião-dentista.

7. O QUE DEVO FAZER QUANDO EU ME ES-
QUECER DE USAR ESTE MEDICAMENTO?
Se você esquecer-se de tomar uma dose, tome tão logo 
você se lembre. Se estiver quase na hora da dose seguin-
te, pule a dose que você perdeu e volte a tomar no seu 
horário habitual. Nunca tome 2 doses ao mesmo tempo.

Em caso de dúvidas, procure orientação do farma-
cêutico ou de seu médico, ou cirurgião-dentista.

8. QUAIS OS MALES QUE ESTE MEDICAMEN-
TO PODE ME CAUSAR?
NUTRIMAIZ SM pode, raramente, provocar náuseas 
(enjoo), diarreias, vômitos e dor de cabeça.

Informe ao seu médico, cirurgião-dentista ou farma-
cêutico o aparecimento de reações indesejáveis pelo 
uso do medicamento. Informe também à empresa 
através do seu serviço de atendimento.

9. O QUE FAZER SE ALGUÉM USAR UMA 
QUANTIDADE MAIOR DO QUE A INDICADA 
DESTE MEDICAMENTO?
Na eventualidade da ingestão acidental ou administração 
de doses muito acima das preconizadas, recomenda-se 
adotar as medidas habituais de controle das funções 
vitais.

Em caso de uso de grande quantidade deste medica-
mento, procure rapidamente socorro médico e leve 
a embalagem ou bula do medicamento, se possível. 
Ligue para 0800 722 6001, se você precisar de mais 
orientações.

SIGA CORRETAMENTE O MODO DE USAR, 
NÃO DESAPARECENDO OS SINTOMAS PRO-

CURE ORIENTAÇÃO MÉDICA
Registro MS – 1.0497.1147
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