
1. O que é Perosteo? 
Perosteo é um suplemento vitamínico e mineral 
desenvolvido para atuar na manutenção da saúde. Sua 
fonte de cálcio, o Cálcio Citrato Malato, em conjunto 
com a vitamina D atuam em sinergia para o máximo 
aproveitamento do organismo1,2. 

2. Quais os destaques da formulação do Perosteo?
O cálcio é elemento fundamental ao organismo e 
sua importância está relacionada às funções que 
desempenha na saúde óssea, atuando na formação, 
manutenção da estrutura e rigidez do esqueleto. Age em 
diversas outras funções como a contração muscular, 
coagulação sanguínea e transmissão do impulso 
nervoso1-3.

250mg + 2,5mcg

ESTE PRODUTO POSSUI A CERTIFICAÇÃO GOLD MEDALLION. ESTE SELO GARANTE 
QUE OS MINERAIS CONTIDOS NA FORMULAÇÃO SEJAM OS MINERAIS ALBIONTM, 
SINÔNIMO DE EXCELÊNCIA NUTRICIONAL. 



A fonte de cálcio escolhida para a formulação do Perosteo, 
o Citrato Malato de Cálcio (CCM*), é a forma orgânica de 
cálcio, altamente biodisponível, que apresenta elevada 
absorção e melhor utilização pelo organismo. Possui 
segurança e eficácia comprovadas cientificamente1,2. 

O CCM promove a consolidação e manutenção da massa 
óssea. Em conjunto com a vitamina D, o CCM diminui o 
risco de fratura óssea em idosos, diminui a taxa de perda 
óssea na velhice e beneficia a saúde e o bem-estar das 
mulheres pós-menopáusicas, além de ter um benefício 
nutricional significativo para todas as idades. O CCM pode 
ser consumido com ou sem alimentos1,2.

Componente essencial da saúde óssea, a vitamina 
D desempenha papel fundamental na absorção, 
reabsorção e transporte de cálcio até o osso. Ela regula 
o metabolismo do cálcio e do fósforo, além de atuar no 
sistema imune, cardiovascular e endócrino3-5.

*CCM refere-se ao termo em inglês: Calcium Citrate Malate

Recomendações de uso: uso adulto.

Ingestão diária recomendada: 1 a 2 comprimidos ao  
 dia ou a critério médico ou nutricionista. Os comprimidos  
devem ser ingeridos preferencialmente com água.



Ingredientes:
Citrato malato de cálcio, polietilenoglicol (veículo), 
colecalciferol, estabilizantes celulose microcristalina, 
hidroxipropilcelulose, polivinilpirrolidona e croscarmelose 
sódica, glaceante ácido esteárico, antiumectante dióxido 
de silício e corantes dióxido de titânio, óxido de ferro 
amarelo e óxido de ferro vermelho.
NÃO CONTÉM GLÚTEN. 
CONSUMIR ESTE PRODUTO CONFORME A RECOMENDAÇÃO DE 
INGESTÃO DIÁRIA CONSTANTE DA EMBALAGEM. 
GESTANTES, NUTRIZES E CRIANÇAS ATÉ 3 (TRÊS) ANOS, 
SOMENTE DEVEM CONSUMIR ESTE PRODUTO SOB ORIENTAÇÃO 
DO MÉDICO OU NUTRICIONISTA.

Tabela Nutricional:

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
Porção 2,7 g (2 comprimidos)

Quantidade por porção % VD (*)(1)

Cálcio 
(citrato malato de cálcio) 500 mg 50 %

Vitamina D3 
(colecalciferol) 5,0 mcg 100 %

Não contém quantidades significativas de valor energético, 
carboidratos, proteínas, gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras 
trans, fibra  alimentar e sódio. 
(*) % Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000 
kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores 
dependendo de suas necessidades energéticas.
(1) Ingestão Diária Recomendada para adultos.
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