
O que é o Prosso KM ?
Prosso KM é um suplemento vitamínico mineral desenvolvido para 
atuar na manutenção da saúde. O Citrato Malato de Cálcio (ou CCM(A) 
- Cálcio Citrato Malato), em conjunto com a vitamina D, a vitamina K2 
e o mineral magnésio atuam em sinergia para o máximo aproveitamento 
do organismo.1-4

A probabilidade de desenvolver uma doença óssea está intimamente 
relacionada à quantidade de massa óssea acumulada pelo organismo. 
Considerando que 90% do pico de massa óssea são adquiridos até os 
18 anos nas meninas, e até os 20 anos nos meninos5, e ainda que a 
diminuição da densidade óssea está relacionada ao risco relativo de 
fraturas 6,7, torna-se muito importante adotar hábitos saudáveis para a 
construção e conservação de uma massa óssea adequada desde cedo.
Prosso KM foi desenvolvido com nutrientes de maior biodisponibilidade 
e comprovação de eficácia clínica, visando a ação biológica esperada; 
além de apresentar baixo potencial de efeitos indesejáveis.

Desenvolvido para complementar as necessidades 
diárias de Cálcio, Vitamina D3 e K2 com Magnésio.

CITRATO MALATO DE CÁLCIO +
VITAMINA D3 + VITAMINA K2
com MAGNÉSIO



Formulação completa
Citrato Malato de Cálcio
O cálcio é um nutriente essencial na regulação do tecido ósseo. Sua 
ingestão adequada é extremamente importante na prevenção e 
tratamento da osteoporose.8 Além de atuar na formação, manutenção 
da estrutura e rigidez do esqueleto, age em diversas outras funções 
como a contração muscular, coagulação sanguínea e transmissão do 
impulso nervoso.1,2,9

Uma das fontes de cálcio escolhida para a formulação do Prosso 
KM, o Cálcio Citrato Malato, 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 efetivamente 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 alimentos.1,2

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

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 endócrino.9-11 Além 
disso, a vitamina D exerce importante ação na musculatura periférica 
e no equilíbrio, podendo interferir no risco de quedas. A deficiência 
de vitamina D é comum em pacientes com osteoporose e fraturas de 
quadril.8

Vitamina K2 MenaQ7®

É essencial para a saúde óssea3, atua com dupla função no tecido 
ósseo. A atividade da vitamina K2 envolve tanto aumento no processo 
de construção óssea quanto diminuição no processo de perda óssea, 
favorecendo assim o processo de formação do osso.12 A vitamina K2 



reduziu significativamente a rigidez arterial.13 A fonte de vitamina K2 
utilizada no Prosso KM, MenaQ7®, é obtida a partir do natto, um produto 
muito consumido no Japão, originado a partir da soja fermentada. Ela 
apresenta melhor biodisponibilidade que as demais fontes desta 
vitamina.3

Magnésio bisglicinato
É envolvido diretamente no metabolismo do cálcio, na síntese da vitamina 
D e na integridade da formação da estrutura mineral do esqueleto ósseo. 
Além de atuar na função óssea, também atua na função cardíaca e 
regulariza a atividade de mais de 300 reações enzimáticas.4 Por ser uma 
fonte mineral orgânica quelada a aminoácidos, possui melhor absorção 
e não interage com os alimentos ou prejudica o funcionamento do trato 
gastrintestinal.14 Os minerais aminoácidos quelados são únicos em sua 
potência, tolerância e biodisponibilidade.15

APRESENTAÇÃO
Embalagem com 30 tabletes mastigáveis.
Sabor caramelo.

USO ORAL
USO ADULTO

Ingestão diária recomendada
Consumir 01 tablete ao dia ou a critério médico ou nutricionista.

Ingredientes
Mix de vitaminas e minerais (citrato malato de cálcio, colecalciferol, 
bisglicinato de magnésio e menaquinona), sorbitol (veículo), leite em pó 
integral (fonte natural de cálcio), maltodextrina (veículo), edulcorantes 
isomalte e sucralose, espessantes polidextrose e gelatina, estabilizantes 
pectina e citrato trissódico, regulador de acidez bicarbonato de sódio, 
conservador sorbato de potássio e aromatizante.

Contém aromatizante sintético idêntico ao natural.



ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE LEITE. CONTÉM LACTOSE. 
NÃO CONTÉM GLÚTEN.

Tabela nutricional:

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
Porção: 6,5 g (1 tablete)

Quantidade por porção %VD(*)

Valor energético     16 kcal = 67 kJ 1

Carboidratos:
Polióis 

    3,8 g, dos quais: 1

    1,8 g **

Açúcares:
Lactose
Proteínas

    0,7 g, dos quais: **

    0,7 g **

    0,8 g 1

Gorduras totais:
Gorduras saturadas
Gorduras trans

    0,6 g, das quais: 1

    0,3 g 1

    0 g **

Fibra alimentar     0,6 g 2

Sódio     12 mg 0

Cálcio     250 mg 25

Magnésio     39 mg 15

Vitamina D     5,0 mcg 100

Vitamina K2     65 mcg 100

* %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.

** VD não estabelecido.



* Contém açúcares próprios dos ingredientes. Este não é um 
alimento baixo ou reduzido em valor energético.

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.

Cuidados de conservação: Mantenha este produto em sua embalagem 
original, conservar em local seco e fresco. Retirar do blister apenas o 
tablete a ser consumido. Após aberto, consumir imediatamente.

Prazo de validade: O número de lote e as datas de fabricação e 
validade estão carimbados na embalagem do produto. Não utilize o 
produto com o prazo de validade vencido.

ESTE PRODUTO NÃO É UM MEDICAMENTO. NÃO EXCEDER 
A RECOMENDAÇÃO DIÁRIA DE CONSUMO INDICADA NA 
EMBALAGEM. MANTENHA FORA DO ALCANCE DE CRIANÇAS.

QUAIS OS CUIDADOS QUE DEVO TER AO UTILIZAR PROSSO KM?
Caso estiver fazendo uso de anticoagulante, consulte um profissional 
de saúde antes de usar este produto.

Produto dispensado da obrigatoriedade de registro conforme RDC 
240/2018.

Este produto possui a certificação GOLD MEDALLION, este selo 
garante que o mineral contido na formulação é um mineral AlbionTM, 
sinônimo de excelência nutricional. O citrato malato de cálcio é a fonte 
de cálcio orgânico com inúmeros estudos clínicos de eficácia com 
garantia de alta absorção.14, 15



MenaQ7® é uma marca comercial da Nattopharma ASA, 
Noruega.
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A AlbionTM garante que a fonte de cálcio orgânico (CCM) 
proporciona alta absorção através de inúmeros estudos 
clínicos de eficácia.14,15

A AlbionTM é a única empresa fabricante de minerais 
aminoácidos quelatados que comprova a estrutura de 
quelatação de seus produtos.
AlbionTM e ALBION GOLD MEDALLION são marcas 
comerciais da Albion Laboratories, Inc.

TECNOLOGIA TRAACS TM - Método TRAACS de análise 
AlbionTM. O método TRAACS de análise (The Real Amino 
Acid Chelate System – O real sistema aminoácido utiliza o 
procedimento FT-IR que confirma a ligação e identifica uma 
“impressão digital” única para cada molécula. O método 
TRAACS é a sua garantia de que os minerais AlbionTM são os 
verdadeiros minerais aminoácidos quelatados.14

TRAACS™ e Albion™ são marcas comerciais da Albion 
Laboratories, Inc.
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Produzido por: Fábrica de Laticínios Nascimento e Filho 
Ind. e Comércio de Doces LTDA
Avenida Isabel A. Redentora, 17, 17 - Estação - São Lourenço - MG
CNPJ: 04.584.854/0001-13 - Indústria Brasileira

Embalado por: Eurofarma Laboratórios S.A.
Rod. Presidente Castello Branco, km 35,6 - Itapevi - SP
CNPJ: 61.190.096/0008-69 - Indústria Brasileira
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CNPJ: 14.806.008/0003-16 - Indústria Brasileira
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*CCM: refere-se ao termo em inglês Calcium Citrate Malate.
“Albion TM and the Albion Gold Medallion design are trademarks of Albion Laboratories, Inc.”
TRAACS TM is a trademark of Albion Laboratories,Inc.
MenaQ7 ® is a trademark of NattoPharma ASA, Norway. 


