CÁLCIO 1000
Cálcio 1000 – Suplemento Mineral
30 Cápsulas – Peso Líquido 18g
Nome do Produto
Cálcio 1000 – Suplemento Mineral
30 Cápsulas – Peso Líquido 18g
Descrição
O Cálcio é um mineral fundamental para o funcionamento do organismo. A
deficiência de cálcio na alimentação obriga o organismo a usar o cálcio dos ossos
e dentes, resultando em cáries, unhas quebradiças, propensão a depressão,
hipertensão, insônia, irritabilidade, dormência no corpo, palpitações,
osteopenia e osteoporose. A suplementação de cálcio evita que o organismo seja
prejudicado e fortalece ossos e dentes. Segundo estudo sueco do Instituto
Karolinska, o consumo diário de cerca de 2000 mg de cálcio reduz em 25% o risco
de morrer de qualquer doença e 23% o de morrer em decorrência de problemas
cardiovasculares.
Descrição Curta
O Cálcio é um mineral fundamental para o funcionamento do organismo, fortalece
ossos e dentes, evita que as unhas fiquem quebradiças e ajuda prevenir doenças
como osteoporose.
Benefícios
É um mineral fundamental para o funcionamento do organismo.
Auxilia no fortalecimento de dentes e ossos.
Evita que as unhas fiquem quebradiças.
Auxilia na prevenção de cáries.
Ajuda prevenir doenças como osteopenia e osteoporose.
Ingredientes
Carbonato de Cálcio e cápsula de gelatina.
NÃO CONTÉM GLÚTEN.
Sugestão de Uso
Sugere-se a ingestão de 2 cápsulas ao dia de acordo com orientação da
Nutricionista ou médico.

Informações Nutricionais
Porção de 1,0g (2 cápsulas)
Quantidade por porção
Valor calórico

Cuidados de Conservação
Conservar o produto fechado, em local fresco, seco ao abrigo da luz. Após aberto
consumir em até 90 dias.
CONSUMIR ESSE PRODUTO CONFORME A RECOMENDAÇÃO DE INGESTÃO
DIÁRIA CONSTANTE DA EMBALAGEM.
GESTANTE, NUTRIZES E CRIANÇAS ATE 3(TRÊS) ANOS, SOMENTE DEVEM
CONSUMIR ESTE PRODUTO SOB ORIENTAÇÃO DE NUTRICIONISTA OU
MÉDICO.
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Carbonato de cálcio
1000 mg
100
Não contém quantidade significativa de carboidratos,
proteínas, gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans,
fibra alimentar e sódio.
%Valores diários de referência com base em uma dieta de
2000 Kcal ou 8400kj. Seus valores diários podem ser maiores
ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
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