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Cálcio + Vitamina D

Registro: Isento de Registro no M.S. conforme
Resolução RDC n° 27/10.

Código de barras nº: 7898171289248

Embalagem: Plástica.

Apresentação comercializada: Frasco plástico
contendo 100 comprimidos de 1500 mg, sendo
500 mg de cálcio e 100 UI de vitamina D por
comprimido.

Prazo de validade: 24 meses.

Introdução:

Suplemento vitamínico e mineral a base de
carbonato de cálcio e vitamina D. O cálcio é um
eletrólito essencial para a integridade funcional
dos sistemas nervoso, muscular e esquelético.

O esqueleto contém 99% do total do cálcio
corporal. O cálcio do esqueleto está em
constante troca com o cálcio plasmático. Uma
vez que as funções metabólicas do cálcio são
essenciais para a vida, quando existe algum
distúrbio no balanço de cálcio, devido a
deficiências na dieta ou outras causas, podem
ser utilizadas as reservas de cálcio presentes nos
ossos para atender as necessidades mais vitais
do organismo. Portanto, a mineralização normal
dos ossos depende da quantidade total de cálcio
no organismo.

Aproximadamente 1/5 a 1/3 da dose de cálcio
administrada por via oral é absorvida no
intestino, dependendo da presença de, por
exemplo, fatores dietéticos, pH e presença de
vitamina D.



Quantidade por porção % VD (*) 

Cálcio 1000 mg 100%

Vitamina D 5 μg 100%

Não contém quantidades significativas de valor
energético, carboidratos, proteínas, gorduras totais,
gorduras saturadas, gordura trans, fibra alimentar e
sódio.

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL 
Porção 3,0  g (2 comprimidos): 

* %Valores diários com base em uma dieta de 2000 kcal
ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou
menores dependendo de suas necessidades
energéticas.

A vitamina D ajuda na absorção do cálcio pelo
organismo, na prevenção da perda de cálcio dos
ossos e na manutenção dos níveis de cálcio e fósforo,
desta forma sendo primordial sua presença para uma
boa absorção de cálcio.

Ingredientes: carbonato de cálcio, colecalciferol
(Vitamina D), antiumectantes celulose microcristalina
e dióxido de silício, lubrificante estearato de
magnésio e estabilizante croscarmelose.

ALÉRGICOS: PODE CONTER DERIVADOS DE SOJA E 
DE LEITE.

NÃO CONTÉM GLÚTEN.

Ingestão Diária Recomendada (IDR):

Ingerir de 1 a 2 comprimidos ao dia, com quantidade
suficiente de água, ou conforme orientação do
médico ou nutricionista.

Conservação do produto:

• Temperatura ambiente (15 – 30 °C), protegido da
luz e umidade.

Informações importantes:

• Gestantes, nutrizes e crianças até 3 (três) anos,
somente devem consumir este produto sob
orientação de nutricionistas ou médicos.
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