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IogoVita® é uma base de iogurte nutricional em pó que proporciona fórmulas farmacêuticas diferenciadas, que 
além de contribuir para uma dieta saudável, oferece praticidade no dia-a-dia dos seus pacientes e facilita adesão a 
diversos tipos de tratamentos medicamentosos.   
IogoVita® é um pó extemporâneo que origina uma bebida láctea sabor morango, enriquecida com mix de 
vitaminas, minerais, Lactobacillus bulgaricus e Streptococcus themophilus, que além de apresentar propriedades 
benéficas à saúde, ajudam a regularizar as funções digestivas e intestinais.  
IogoVita® pode ser utilizado para o preparo de fórmulas farmacêuticas diferenciadas destinadas a pessoas de todas 
as idades, inclusive gestantes, lactantes, crianças e diabéticos.  
 
Propriedades 
 
- Base farmacêutica para preparações extemporâneas diferenciadas; 
- Sabor agradável e facilidade na manipulação; 
- Proporciona fórmulas farmacêuticas em única dose de modo confortável ao paciente; 
- Ideal para fórmulas farmacêuticas nutricionais e nutricosméticas; 
- Sua composição confere estabilidade e homogeneidade às formulações; 
 
Composição Nutricional - Base de Iogurte em pó IogoVita® 
*Não contém Glúten 
 

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL 
Porção de 15g para cada 100mL de água 

Quantidade por porção %VD 
Valor energético  25Kcal  / 106KJ 1% 
Açucares 0gr * 
Polióis  4g **% VD 
Proteínas 3,5g 5% 
Vitamina A 240mcg 40% 
Vitamina B1 (Tiamina) 0,18mg 15% 
Vitamina B3 (Niacina) 2,4mg 15% 
Vitamina B6 (Piridoxina) 0,20mg 15% 
Vitamina C 13,5mg 30% 
Vitamina E 4mg 40% 
Magnésio (sulfato) 39mg 15% 
Zinco  1mg 15% 
Sódio 6,7mg 0% 
Lactobacillus bulgaricus  Mín. 1x103 UFC/g **%D 
Streptococcus themopilus Mín. 1x103 UFC/g **%D 

**%VD – Não especificado. 
Valores diários de referência com base em uma dieta de 2000 Kcal ou 8400 KJ. Seus valores  

diários podem ser maiores ou menores, dependendo das necessidades diárias. 
Não contêm quantidades significativas de gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans  

e fibra alimentar. 
*Edulcorantes: Maltitol, Xylitol e Sucralose. 

Contém colágeno hidrolisado como fonte proteica / Corante natural Carmin. 
*Não contém glúten. 

*Contém Lactose. 
Fonte: Material do Fabricante 
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Informações de qualidade e segurança 
IogoVita® pode ser utilizado em formulações farmacêuticas extemporâneas destinadas à pessoas de todas as 
idades, incluindo gestantes, lactantes, crianças, idosos e pessoas submetidas a dietas de emagrecimento. Não 
contém açúcar (sacarina) e, portanto este produto pode ser seguro para Diabéticos. 
IogoVita® é contraindicado para pessoas intolerantes ou alérgicas à lactose ou às proteínas do leite. 
IogoVita® pode ser utilizado para facilitar a adesão de diversos tratamentos, e para amenizar o sabor característico 
de fármacos.  
 
Indicações 
IogoVita® é um iogurte em pó, para preparo extemporâneo aroma idêntico ao natural de iogurte de morango, 
destinado à manipulação de fórmulas farmacêuticas nutricionais e medicamentosas para uso adulto e infantil.  
Pode ser indicado para manipulação de suplementos nutricionais, nutricosméticos, nutracêuticos, fórmulas para 
gerenciamento do peso ou dispensado sem adição de ativos como adjuvante para uma dieta saudável.  
 
Sugestão de dosagem 
Para até 3 gramas de ativos, sugere-se utilizar 15 gramas de IogoVita®. Caso a quantidade de ativos seja maior que 
3 gramas, a quantidade de base também deverá ser aumentada proporcionalmente. 
Modo de usar: Diluir o conteúdo do sachê em aproximadamente 100mL de água, agitar vigorosamente e ingerir 
imediatamente.  
IogoVita® já apresenta edulcorantes e espessantes e já vem pronta para manipulação. Não contém glúten e 
açucares, podendo ser utilizada com total segurança para manipulação de fórmulas para gerenciamento do peso, 
contribuindo na promoção da saciedade, já que contém uma quantidade significativa de proteínas em sua 
composição.  
 
Informações de armazenamento 
Este produto deve ser armazenado em temperaturas abaixo de 28°C, em local seco e ao abrigo da luz.  
 
Sugestões de formulações 

Nutricosmético 30+ 
VERISOL®   2,5gr 
Vitamina C revestida  45mg 
IogoVita®   15gr  
Excipiente   qsp 1 sachê 
Mde    30 sachês 
 
Modo de usar: Diluir o conteúdo do sachê em aproximadamente 100mL de água, agitar vigorosamente e ingerir 
imediatamente. Ingerir 1x ao dia, longe das principais refeições.  
 
Nutricosmético antiox 
VERISOL®   1,25gr 
Vitamina C revestida  22,5mg 
Goji berry  200mg 
IogoVita®   15gr  
Excipiente   qsp 1 sachê 
Mde    60 sachês 
 
Modo de usar: Diluir o conteúdo do sachê em aproximadamente 100mL de água, agitar vigorosamente e ingerir 
imediatamente. Ingerir 1 sachê 2x ao dia, longe das principais refeições.  
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Sachê de Condroitina e Glucosamina 
Condroitina sulfato  1,2gr 
Glucosamina sulfato 1,5g 
Manganês quelato   3mg 
IogoVita®   15gr  
Mde    30 sachês 
 
Modo de usar: Diluir o conteúdo do sachê em aproximadamente 100mL de água, agitar vigorosamente e ingerir 
imediatamente. Ingerir 1x ao dia, conforme orientação do médico/nutricionista.  
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