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CALCICHELL
Suplemento Mineral

INGREDIENTES: bisglicinato de cálcio, sorbitol. Acidulante ácido cítrico, antiumectante 
dióxido de silício e edulcorante sucralose. 

“ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE TRIGO”.

APRESENTAÇÕES
Pó Oral Instantâneo: Caixa com 15 envelopes contendo 3,5g de pó oral 
(250mg de cálcio elementar como bisglicinato de cálcio).
Pó Oral Instantâneo: Caixa com 15 envelopes contendo 7,0g de pó oral 
(500mg de cálcio elementar como bisglicinato de cálcio).

NÃO CONTÉM GLÚTEN.
NÃO CONTÉM CORANTE.
NÃO CONTÉM AÇÚCAR.
USO ORAL

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
Porção de 3,5g (1 sachê de 250mg)

 Faixa etária   Cálcio por sachê  %VD por sachê  
 4 – 6 anos  250mg  42%(**)

 7 – 10 anos  250mg 36%(**)

 Adultos  250mg  25%(*) (**)

Porção de 7g (1 sachê de 500mg)
 Faixa etária Cálcio por sachê  %VD por sachê 
 4 - 6 anos  500mg  83%(**)

 7 - 10 anos  500mg  71%(**) 
 Adultos  500mg  50%(*) (**)

*“Não contém quantidade significativa de valor energético, carboidratos, proteínas, 
gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans, fibra alimentar e sódio.”

*% Valores diários com base em uma dieta de 2000kcal ou 8400kJ. Seus valores podem 
ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
** Valores diários com base na Ingestão Diária Recomendada (IDR) segundo a 
Resolução RDC nº 269/05.



Consumir este produto conforme a Recomendação de Ingestão Diária da Embalagem.
 
Gestantes, nutrizes e crianças até 3 (três) anos, somente devem consumir este 
produto sob orientação de nutricionista ou médico.

Conservar o produto em sua embalagem original, em temperatura ambiente (entre 15 e 
30°C), protegido da luz e umidade.

Prazo de validade: 24 meses após a data de fabricação.
Não utilizar após o vencimento do prazo de validade.

RECOMENDAÇÃO DE CONSUMO:
Sachê 250 mg - Crianças entre 4 e 10 anos: 2 sachês ao dia

Adultos: 4 sachês ao dia
Sachê 500 mg - Crianças entre 4 e 10 anos: 1 sachê ao dia

Adultos: 2 sachês ao dia

Modo de preparo: 

Rasgue o envelope por 
uma das extremidades.

Misture o conteúdo do envelope 
em um copo com água, chá ou 

suco (aproximadamente 150ml)

Mexa com uma colher 
até misturar bem todo o 
pó na água, chá ou suco.

Nº DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE: VIDE 
CARTUCHO

Fabricado por: Arese Pharma Ltda.
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