
Prosso 
citrato malato de cálcio + vitamina D3 

250 mg + 2,5 mcg 

SUPLEMENTO VITAMÍNICO-MINERAL 
 
APRESENTAÇÃO: 

Embalagem com 30 comprimidos. 
 
USO ORAL 
 
Ingredientes: 

Citrato malato de cálcio, polietilenoglicol (veículo), colecalciferol, estabilizantes 

celulose microcristalina, hidroxipropilcelulose, croscarmelose sódica e 

polivinilpirrolidona, glaceante ácido esteárico, antiumectante dióxido de silício e 

corantes dióxido de titânio, óxido de ferro amarelo e óxido de ferro vermelho. 

 
NÃO CONTÉM GLÚTEN. 
 

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL - PORÇÃO (1): 3 g 

(2 COMPRIMIDOS) 

 Quantidade por 

Porção %VD(*) (2) 

Cá lcio (citrato 

malato de cálcio) 
 

500 mg 
 

50% 

Vitamina D
3 

(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 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) Porção máxima diária de 2 comprimidos. 

(2) Ingestão Diária Recomendada para adultos. 
 
O QUE É PROSSO? 

Prosso é um suplemento vitamínico-mineral desenvolvido para complementar as 

necessidades diárias de Cálcio e vitamina D3 do organismo. 

 
Prosso é formulado com citrato malato de cálcio, uma fonte orgânica do mineral, e 

colecalciferol, fonte de vitamina D3. 

 
Cuidados de conservação 

Mantenha este produto em sua embalagem original, em local fresco e seco e ao 

abrigo da luz e umidade. 

 
Prazo de validade 

O número de lote e as datas de fabricação e validade estão carimbados no cartucho 

do produto. Não utilize o produto com o prazo de validade vencido. 

 
Modo de uso: 

Ingerir 1 a 2 comprimidos ao dia ou a critério médico ou nutricionista. 

Os comprimidos devem ser ingeridos preferencialmente com água.  

 
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 de nutricionista ou médico. 
 
QUAIS OS CUIDADOS QUE DEVO TER AO UTILIZAR PROSSO? 
 

Informe ao seu médico/nutricionista caso apresente qualquer reação de 

desconforto. 

 
MANTER FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS 
 

Produto isento de registro conforme RDC 27/2010. 

 
Fabricado por: 

EUROFARMA LABORATÓRIOS S.A. 

Rod. Pres. Castello Branco, km 35,6 - Itapevi/SP 

Indústria Brasileira 

Distribuído por: 

MOMENTA FARMACÊUTICA LTDA 

Rod. Pres. Castello Branco, Km 35,6 

Centro de Distribuição Docas 9 e 10 - Itapevi/SP 

 
Central de Relacionamento 

0800-703-1550 
www.momentafarma.com.br 
central@momentafarma.com.br 


