
KÖHLERPHARMA GMBH

CALCIRETARD ®

SUPLEMENTO ALIMENTAR

Apresentação
Embalagem de 100 comprimidos gastrorresistentes

Ingredientes
DL-hidrogenoaspartato bicálcio 175 mg 2,88% 525 mg 8,63% 1575 mg 25,88%
L-hidrogenoaspartato bicálcio 175 mg 2,88% 525 mg 8,63% 1575 mg 25,88%

Revestimento: Estearato de Magnésio, Talco, Dióxido de Titânio, Agregante.

Indicações
Todas as formas de deficiência em Cálcio, especialmente a Osteoporose, hipocalcemia e tetania.
Osteopénia e casos de jovens com insuficiente crescimento ósseo.
Pessoas cuja alimentação seja deficiente em lacticínios (alimentos ricos em Cálcio).
Algumas formas alérgicas, quando associadas a uma diminuição de Cálcio.

Toma diária recomendada (TDR)
Adultos: 3 comprimidos, 1 a 3 vezes por dia, com bastante água.

Características
O Calciretard ® garante uma melhor biodisponibilidade, graças à sua formulação à base de Aspartato
(Ácido Aspártico) e permite uma melhor absorção do Cálcio, apresentando um melhor efeito terapêutico
devido à sua ação “retard”.
Este tipo de formulação comparativamente com as formulações à base de Cálcio inorgânico, apresenta
uma forma mais lenta de libertação do mineral, não o libertando facilmente na corrente sanguínea,
eliminando a possibilidade do aumento da taxa de Cálcio livre no sangue e consequente depósito de
Cálcio ao nível dos rins e tecidos moles. O revestimento gastroresistente das drageias permiteminimizar
os problemas gástricos.
A grande vantagem da utilização do Aspartato como transportador do Cálcio, é a garantia da entrada do
Cálcio no interior das células, e o consequente aproveitamento do Ácido Aspártico que é libertado e
aproveitado no circuito da respiração celular.

Contra-indicações
Pacientes que realizem terapêutica com digitálicos, alterações severas do sistema eurofisiológico,
hipercalcémia e hipercalciúria.

Recomendações
Não deve ser excedida a toma diária indicada.
Não recomendado em caso de hipersensibilidade ou alergia a qualquer um dos constituintes da
formulação.
Os suplementos alimentares não são substitutos de um regime alimentar variado e equilibrado nem de
um modo de vida saudável.
Conservar na embalagem original protegida da luz, em local seco e a temperatura inferior a 25°C.
Manter fora da vista e do alcance das crianças.
O uso seguro durante a gravidez e amamentação deve ser realizado sob supervisão médica.
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*VRN = Valores de Referência do Nutriente: Regulamento (UE) nº 1169/2011 do Parlamento Europeu e do Conselho,
de 25 de outubro de 2011

Informação destinada exclusivamente aos profissionais de saúde.


