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MAGFIX D 60CPS SOFT GEL 
 
Código do Produto:   
05 

Apresentação do Produto: 

SOFTGEL/ BLISTER/ 
CARTONAGEM 

 
Principio Ativo: 

Suplemento alimentar de 
cálcio, magnésio, zinco, 
vitamina D e k em 
cápsulas   

 Nº Registro MS – Anvisa: 

Produto dispensado de registro 
conforme RDC 240/2018. 
 

Validade: 

 2 anos 

 
Classificação Fiscal: 

21.06.9030 
 Código de Barras (EMBALAGEM) 

7898615890139 
Código de Barras (Caixa de embarque) 

--------------------------------- 
 
Dimensões  P:L:A (Embalagem cm) 

6 x 11 x 9,5 (P:L:A) 
Dimensões  P:L:A (Cx embarque/cm)  

23 x 50,5 x 30  (P:L:A) 

Quantidade Produto (Cx de Embarque): 

48 
 
Peso Liquido (embalagem/produto) 

119,4 GR / 84 GR 
Cubagem cm³ (Caixa de Embarque): 

3,48 
Peso Bruto do Produto (Cx Embarque): 

6.033,1 Kg 

 
Marca: 

LA SAN DAY 
Fabricante: 
SOROCAPS INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 
CNPJ: 09.542.984/0001-07 
 

 
 
Informações do Produto: 

Produto  com as seguintes alegações autorizadas pela Instrução Normativa n°18 de 26 
de julho de 2018.  

VITAMINA D 

A vitamina D auxilia na formação de ossos e dentes.  

A vitamina D auxilia na absorção de cálcio e fósforo.  

A vitamina D auxilia no funcionamento do sistema imune.  

A vitamina D auxilia no funcionamento muscular.  

A vitamina D auxilia na manutenção de níveis de cálcio no sangue.  
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A vitamina D auxilia no processo de divisão celular.  

Fonte de vitamina D 

 

VITAMINA K 

A vitamina K auxilia na coagulação do sangue.  

A vitamina K auxilia na manutenção dos ossos.  

Alto conteúdo/Rico em/Alto teor de vitamina K. 

 

CÁLCIO 

O cálcio auxilia na formação e manutenção de ossos e dentes.  

O cálcio auxilia na coagulação do sangue. 

O cálcio auxilia no funcionamento muscular.  

O cálcio auxilia no funcionamento neuromuscular.  

O cálcio auxilia no processo de divisão celular.  

O cálcio auxilia no metabolismo energético.  

Alto conteúdo/Rico em/Alto teor de cálcio 

 

MAGNÉSIO 

O magnésio auxilia na formação de ossos e dentes.  

O magnésio auxilia no metabolismo energético.  

O magnésio auxilia no metabolismo de proteínas, carboidratos e gorduras 

O magnésio auxilia no equilíbrio dos eletrólitos.  

O magnésio auxilia no funcionamento muscular.  

O magnésio auxilia no funcionamento neuromuscular.  

O magnésio auxilia no processo de divisão celular.  

Alto conteúdo/Rico em/Alto teor de magnésio.  

 

ZINCO 
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O zinco é um antioxidante que auxilia na proteção dos danos causados pelos 

radicais livres.  

O zinco auxilia na visão.  

O zinco auxilia no metabolismo da vitamina A.  

O zinco contribui para a manutenção do cabelo, da pele e das unhas.  

O zinco auxilia no metabolismo de proteínas, carboidratos e gorduras.  

O zinco auxilia na síntese de proteínas.  

O zinco auxilia no processo de divisão celular.  

O zinco auxilia na manutenção de ossos.  

O zinco auxilia no funcionamento do sistema imune. 

Alto conteúdo/Rico em/Alto teor de zinco 

 
 
 
 
 


