
SUPLEMENTO ALIMENTAR de lactobacilos vivos e vitaminas  

Lacto-levur 

 

O QUE É LACTO-LEVUR? 

O Lacto-levur é um suplemento alimentar de lactobacilos vivos e vitaminas do complexo B 

(Niacina, Ácido pantoténico, B6, B2, B1 e B12): 

Composição 
Por dose 

2 cápsulas/dia 

% 
VRN*(1)/dose 
2 cápsulas/dia 

Niacina  10,8 mg NE 67,5 
Ácido pantoténico  3,6 mg 60 
Vitamina B6  1,20 mg 85,7 
Vitamina B2  0,96 mg 68,6 
Vitamina B1  0,84 mg 76,4 
Vitamina B12 0,60 µg 24 
Lactobacilos totais 
(Lactobacillus bulgaricus, Lactobacillus 
acidophilus, ) e outras estripes 
bacterianas (Bacillus coagulans, 
Streptococcus thermophilus, 
Bifidobacterium animalis lactis e 
Bifidobacterium breve) 

Células vivas 
não menos que 
1,5x109 u.f.c.  

*(2) 

*(1) Valor de referência de nutrientes 

*(2) Valor de referência do nutriente não estabelecida. 

 

PORQUE TOMAR LACTO-LEVUR? 

 

Lacto-Levur fornece uma quantidade significativa da dose diária de referência 

recomendada para se produzirem os efeitos preconizados para a vitamina B6, 

nomeadamente, contribuição para o normal funcionamento do sistema imunitário e para a 

redução do cansaço e da fadiga. 

 

ANTES DE TOMAR LACTO-LEVUR 

Advertências: 

- Manter fora do alcance das crianças. 

- Não deve ser excedida a toma diária indicada. 

- Os suplementos alimentares não devem ser utilizados como substitutos de um regime 

alimentar variado e equilibrado e de um modo de vida saudável. 

- Não recomendado durante a gravidez e amamentação salvo indicação do médico. 

- Não recomendado em caso de hipersensibilidade ou alergia a qualquer um dos 

constituintes da formulação, ou de intolerância ao leite ou à lactose. 

- Se toma medicamentos, como antibióticos ou medicamentos para baixar o colesterol, inicie 



a toma deste produto apenas com conhecimento do médico ou do farmacêutico. Pode ser 

necessário afastar as tomas. 

 

COMO TOMAR LACTO-LEVUR? 

Tomar 2 cápsulas por dia, de preferência uma de manhã e outra à noite. 

 

QUE EFEITOS INDESEJÁVEIS PODEM OCORRER APÓS TOMAR LACTO-LEVUR? 

Não se conhece nenhum efeito indesejável. No entanto, se detetar quaisquer efeitos 

indesejáveis, informe o seu médico ou farmacêutico. 

 

COMO CONSERVAR LACTO-LEVUR? 

Conservar à temperatura ambiente (inferior a 30 ºC). 

Evitar a exposição a fontes de calor e aos raios solares. 

Não tome Lacto-Levur após a data indicada na embalagem exterior.  

 

OUTRAS INFORMAÇÕES 

Quais os ingredientes de Lacto-levur? 

Agente de volume: Lactose; Gelatina; Antiaglomerantes: Sílica coloidal, Talco, Estearato de 

magnésio vegetal; Lactobacillus bulgaricus; Niacina (nicotinamida); Lactobacillus 

acidophilus; Bacillus coagulans; Ácido pantoténico (D-pantotenato de cálcio); Vitamina B6 

(cloridrato de piridoxina) (mono e diglicéridos de ácidos gordos); Bifidobacterium animalis 

lactis e Bifidobacterium breve; Vitamina B2 (riboflavina) (mono e diglicéridos de ácidos 

gordos; amido de milho); Vitamina B1 (mononitrato de tiamina) (mono e diglicéridos de 

ácidos gordos); Streptococcus thermophilus; Vitamina B12 (cianocobalamina) 

(maltodextrinas; citrato de sódio; ácido cítrico); Corante: E171 (dióxido de titânio). 

 

 

Contém cápsulas de 390 mg. 

 

Fabricado na U.E. para: Generis Farmacêutica, S.A. 

Rua João de  Deus, 19 

2700-487 AmadoraPortugal 

 

Os ingredientes Lactobacillus bulgaricus, Niacina, Lactobacillus acidophilus, Bacillus 

coagulans, Ácido pantoténico, Vitamina B6, Vitamina B2, Vitamina B1, Streptococcus 

thermophilus, Vitamina B12, não são originários da UE. 


