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Viterra apresenta nova imagem e nova gama «para toda a família»
Presente na vida de muitas famílias portuguesas desde 1967, Viterra foi "o primeiro multivitamínico a ser
comercializado nas farmácias" é referido em comunicado. Este ano a marca, comercializada pela Omega Pharma,
"cresceu e evoluiu", apresentando uma nova imagem e uma nova gama "para toda a família", composta por oito
novos produtos que "oferecem uma solução mais completa e de acordo com as necessidades específicas de cada
segmento".
A nova gama Viterra apresenta fórmulas que foram desenvolvidas com ingredientes naturais e que "oferecem
benefícios únicos" refere o comunicado, adiantando que é "a única gama completa pensada para bebés, a partir
dos 6 meses, até séniores com mais de cinquenta e cinco anos".
A nova gama Viterra é apresentada da seguinte forma:
Viterra Baby

Viterra Baby Xarope, com sabor a framboesa, é a fórmula ideal para bebés dos 6 meses aos 3 anos, e que
beneficia o crescimento, o desenvolvimento cognitivo e a aprendizagem.
Viterra Junior

São ursinhos mastigáveis com sabor a laranja, desenvolvido especialmente para as crianças dos 4 aos 12 anos.
Foca-se no desenvolvimento cognitivo e crescimento, proporcionando vitaminas e minerais que completam as
necessidades das crianças.
Viterra Teenz

O primeiro multivitamínico formulado para adolescentes dos 13 aos 17 anos, que demonstra benefícios ao nível
da memória e da resistência, proporcionando também uma maior energia.
Viterra Adulto

Apresenta duas fórmulas, homem e mulher, porque ambos têm necessidades nutricionais específicas. Viterra
Adulto Homem é reforçado em vitaminas que proporcionam uma maior energia e imunidade, e Viterra Adulto
Mulher contribui para uma melhor regulação hormonal e maior energia diária, sem provocar aumento de peso.
Viterra Platinum 55+

Apresenta fórmulas para homem e mulher com mais de 55 anos, fornecendo todos os benefícios vitamínicos, ao
mesmo tempo que fornece energia e vitalidade nesta fase tão especial.
Viterra SPORT Activit

Desenvolvido para ser a fórmula mais completa do mercado, direcionada a desportistas amadores e
profissionais. Atua como revitalizante e proporciona uma maior energia para os praticantes de desporto.
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