
O Caldê K2 é um suplemento 
vitamínico-mineral composto por 
cálcio citrato malato associado à 
vitamina D e à vitamina K2.

Cálcio
O cálcio, dentre várias funções, 
tem papel importante na saúde 
óssea, onde atua desde a formação, 
manutenção da estrutura e 
resistência dos ossos.

Caldê K2 contém cálcio citrato 
malato, que se diferencia pela alta 
biodisponibilidade, maior absorção 
de cálcio comparado aos demais 
sais e menor interação com outros 
alimentos e medicamentos.

Vitamina D
Participa da manutenção adequada 
dos níveis de cálcio e fósforo 
no organismo humano, ambos 
importantes para a mineralização 
e forti� cação óssea, pois estimula Indústria Brasileira
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anos, somente devem consumir 
este produto sob orientação de 
nutricionista ou médico. 

Consumir este produto conforme a 
Recomendação de Ingestão Diária 
constante da embalagem.

Como deve ser guardado 
Caldê K2?
Conservar este produto em local 
seco e fresco, ao abrigo da luz e 
umidade.

40
58

94



Como deve ser utilizado 
Caldê K2?
Ingerir 1 comprimido uma vez 
ao dia ou conforme orientação 
do médico e/ou nutricionista. 
Preferencialmente, a ingestão do 
comprimido deve ser acompanhada 
de um copo de água.

Cuidados especiais sobre 
o uso de Caldê K2

Gestantes, nutrizes (mães que 
amamentam) e crianças até 3 (três) 

a absorção de cálcio no intestino e 
incorporação deste nos ossos. 

Vitamina K2
Também conhecida como 
menaquinona, a vitamina K2 exerce 
importante ação auxiliando a 
� xação do cálcio na matriz óssea, 
maximizando a utilização da 
quantidade absorvida.  Apresenta 
um diferencial ao prevenir o depósito 
de cálcio em vasos sanguíneos como 
as artérias, benefício importante à 
saúde cardiovascular. A vitamina K2 
utilizada pela Marjan Farma tem a 
qualidade e a segurança aprovada 
pela ANVISA.

Informações Caldê K2

Pensando em oligonutrientes 
importantes para a saúde óssea, a 
Marjan Farma desenvolveu o Caldê 
K2, um suplemento vitamínico-
mineral com formulação inovadora 
e diferenciada, combinando a 
vitamina K2 ao cálcio citrato malato 
e à vitamina D. 

Apresentação de Caldê K2 

Contém 30 comprimidos revestidos.

Informação Nutricional  
Porção de 1,5 g (1 comprimido)
Quantidade por porção % VD(*)
Valor 
energético

4 kcal/18 kJ 0

Cálcio 250 mg 25
Vitamina D 5 µg 100
Vitamina K 45 µg 69
“Não contém quantidade signi� cativa de 
carboidratos, proteínas, gorduras totais, gorduras 
saturadas, gorduras trans, � bra 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.

Composição


