
APRESENTAÇÃO

Embalagem com 30 comprimidos.

USO ORAL
USO ADULTO

Cada comprimido contém:

 *Ingestão Diária Recomendada.

Ingredientes:
Cálcio (cálcio citrato malato), vitamina D3 (colicalciferol); 
Aditivos: estabilizante -  celulose microcristalina e croscar-
melose sódica; glaceante - ácido esteárico; antiumectante 

de magnésio.

O QUE É PROSSO?
Prosso é um suplemento vitamínico-mineral  desenvolvido 
para suprir às necessidades diárias de Cálcio e vitamina D3 
do organismo.

Prosso é formulado com cálcio citrato malato, uma fonte 
orgânica do mineral, e colecalciferol, fonte de vitamina D3. 

Cuidados de conservação
Conservar o produto ao abrigo do calor excessivo, da umi-
dade, da luz e em temperatura ambiente, antes e depois de 
abrir a embalagem.

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.

Como devo utilizar Prosso?
Ingerir 1 a 2 comprimidos ao dia ou a critério médico/
nutricio nista. 
Os comprimidos devem ser ingeridos preferencialmente 
com água.

QUAIS OS CUIDADOS QUE DEVO TER AO UTILIZAR 
PROSSO? 
Informe ao seu médico/nutricionista quando da ocorrência 
de qualquer reação de desconforto observada na vigência 
do tratamento.
Gestantes, nutrizes e crianças até 3 (três) anos, so-
mente devem consumir este produto sob orientação de 
nutricionista ou médico. 
Consumir este produto conforme a Recomendação de 
Ingestão Diária constante da embalagem.

MANTER FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS 

Produto isento de registro conforme RDC 27/2010.
Fabricado por: 
GSN – Garden State Nutritionals
8 Henderson Drive  
West Caldwell, New Jersey 07006 
Estados Unidos

Sob Licença de: 
Albitech Comercial Distribuidora de Suplementos 
Minerais LTDA
Av. Guapira, 722, São Paulo – SP 
CEP 02265-001 - CNPJ: 71.878.151/0001-95

B
L 

97
84

-0
2 

(0
7/

12
)  

   
   

   
 (R

E
G

. I
F2

40
91

2)

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL - Porção (1): 3 g (2 comprimidos)

Componente 

Cálcio (cálcio citrato malato)

Vitamina D3 (colecalciferol)

totais, Gorduras trans, Fibra alimentar e Sódio. Não contém glúten. Não contém Fenila-
lanina.
(*) % 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.
 
(*) Ingestão Diária Recomendada para adultos.
(1) Porção máxima diária de 2 comprimidos.

Quantidade por Porção

500 mg 

5 microgramas

%VD(*) 

50% 

100%

Importado e distribuído por: 
EUROFARMA LABORATÓRIOS S.A.
Rod. Pres. Castelo Branco, km 35,6 – Itapevi-SP 
CNPJ: 61.190.096/0008-69
Indústria Brasileira

Prosso
Suplemento Vitamínico-Mineral


