
O que é o Mildê®?

Mildê® é um suplemento vitamínico 
com alto teor de vitamina D3 (colecal-
ciferol) em gotas, para uso oral.

• Cada gota do Mildê® é equivalente  
 a 1.000 UI de vitamina D.

• Mildê® está disponível em embalagem  
 de 10ml.

Para que serve o Mildê®?

Mildê® (Laboratório Gross) é um suple-
mento especialmente desenvolvido para 
auxiliar e suprir as necessidades de 
vitamina D, elemento essencial para  a 
manutenção da saúde óssea, do funcio-
namento muscular e do sistema imune. 

Recomenda-se o uso de Mildê® para 
crianças acima de 1 ano, adultos, ges-
tantes, lactantes e idosos. 

Sua comodidade posológica permite 
uma suplementação adequada específica 
para as necessidades de cada paciente.

Como tomar o Mildê®?

Crianças entre 1 e 8 anos: consumir 1 
gota por dia.

Adultos, gestantes, lactantes, idosos e 
crianças acima de 9 anos: ingerir 1 a 2 
gotas por dia.

O produto pode ser gotejado e ingerido 
com bebidas como: água, sucos, chás 
e café.

Para ingestão de doses maiores, pro-
cure acompanhamento de um médico.

O tempo de uso do suplemento deve 
ser determinado por critério médico.
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o calcitriol desempenhará papéis fun-
damentais, tais como: (1) estimular a 
formação de células ósseas e a síntese 
de proteínas importantes ao funciona-
mento osteomuscular; e (2) possibilitar 
a remoção de cálcio e fosfato 'antigos', 
abrindo espaço para o cálcio e o fos-
fato 'novos' trazidos pela corrente san-
guínea, mecanismo necessário para a 
manutenção da saúde óssea.2,3

A quantidade de vitamina D que se 
obtém por meio da dieta e/ou da ex-
posição solar é a ideal?

Normalmente sim. Porém, é muito co-
mum a deficiência de vitamina D em 
alguns grupos populacionais, especial-
mente crianças, gestantes e lactantes.

A deficiência de vitamina D é especial-
mente crítica em idosos, uma vez que 
o envelhecimento  reduz a capacidade 
da pele de produzir vitamina D, ao mes-
mo tempo em que a demanda por essa  
vitamina aumenta nessa fase da vida.4, 5

Por que Mildê® é importante para o  
funcionamento do organismo?

A vitamina D está diretamente envolvi-
da na formação óssea, na reabsorção, 
na mineralização e na manutenção da 
função neuromuscular. Suas principais 
utilidades são a regulação e a manuten-
ção dos níveis plasmáticos de cálcio e 
fósforo no organismo, micronutrientes 
necessários para manter ossos, dentes 
e músculos saudáveis. Dessa forma, a 
vitamina D garante aumento da capta-
ção intestinal desses micronutrientes 
e minimiza a perda renal, estimulando, 
assim, a reabsorção óssea.1 

O colecalciferol (vitamina D3) pode ser 
obtido naturalmente a partir do metabo-
lismo do colesterol da pele – por meio 
de exposição solar, ou através de dieta. 

É a partir do colecalciferol que é obtida 
a forma ativa da vitamina D, o calcitriol. 
Com o calcitriol circulando no san-
gue, viabiliza-se a absorção de cálcio 
e fósforo pelo intestino. Dessa forma, 


