
Suplemento Vitamínico-Mineral
CálCio de ostras

aPreseNtaÇÃo
Embalagem com 3 blísters contendo 15 cápsulas cada.

Uso adUlto

CoMPosiÇÃo 
Cada cápsula contém:
Cálcio de ostras, maltodextrina, estearato de magnésio, zinco, 
magnésio e vitamina D........................................................750mg

iNForMaÇÕes soBre o sUPleMeNto VitaMíNiCo - 
MiNeral à Base de CálCio de ostras herBariUM  
Suplementos vitamínicos e/ou minerais são gêneros alimentí-
cios que se destinam a complementar a dieta alimentar normal 
e que constituem fontes de determinadas substâncias nutrientes 
(vitaminas e minerais).
Cálcio de Ostras Herbarium é constituído por: cálcio, zinco, mag-
nésio e vitamina D. Estes nutrientes desempenham um papel cha-
ve no desenvolvimento e manutenção dos ossos e outros tecidos 
calcificados (como por exemplo, os dentes). O cálcio representa 
1 a 2% do peso corporal de uma pessoa adulta. Além disso, 99% 
de cálcio e 50 a 60% de magnésio presentes no organismo são 
encontrados nos ossos e outros tecidos calcificados. A vitamina D 
atua como substrato para a síntese da 1,25-dihidroxivitamina D, 
a qual é um hormônio ativo necessário para a regulação do cálcio 
e equilíbrio de outros nutrientes no organismo. O zinco também é 
um micronutriente identificado como um cofator requerido pelas 
enzimas para atuar na síntese dos constituintes da matriz óssea. 
O osso é um tecido dinâmico o qual é submetido constantemente 
à reabsorção e formação óssea. Crianças em idade de crescimento 
apresentam uma formação óssea que excede a reabsorção; já 
em adultos saudáveis este excesso é balanceado com a reabsor-
ção óssea. A cada ano, uma porção do esqueleto é remodelada 
(removido e renovado por novo tecido ósseo). A frequência de 
remodelamento ósseo pode ser maior do que 50% ao ano em 



Fabricado e Distribuído por:
herBariUM laBoratÓrio 
BotÂNiCo ltda.
Av. Santos Dumont, 1111 • Colombo - PR 
CNPJ 78.950.011/0001-20
indústria Brasileira.

Farmacêutica resp.: 
Dra. Anny M. Trentini
CRF-PR nº 4081.

Cód. 15136 - 01/2010.

crianças, e em torno de 5% ao ano em adultos. O esqueleto tem 
um papel estrutural óbvio e também funciona como um reser-
vatório de cálcio. 

iNstrUÇÕes de Uso
Recomenda-se ingerir 1 cápsula, duas vezes ao dia.
Deve ser ingerido com líquido.

Consumir este produto conforme recomendação de ingestão 
diária constante na embalagem.
Gestantes, nutrizes e crianças até 3 (três) anos, somente 
devem ingerir este produto sob orientação de nutricionista 
ou médico.

NÃo CoNtÉM GlÚteN
Rico em cálcio, zinco, magnésio e vitamina D.

CUidados de CoNserVaÇÃo
Proteger da luz, do calor e da umidade.
Não consuma produtos com o prazo de validade vencido.

Produto dispensado da obrigatoriedade de registro - resolução 
 rdC 27/2010.


