
BULA  KALCIUM 

KALCIUM – Dolomita: Cálcio + Magnésio 

1. Apresentação: 

• Cápsula. Embalagem com 60 Cápsulas de 850mg cada. 

• Uso adulto  
 

2.  Para que o Kalcium é indicado? 

 

➢ Revitaliza a pele  
➢ Ajuda na reposição de cálcio e magnésio 

➢ Ajuda na má digestão 

➢ Artrite 

➢ Prevenir e combater a osteoporose ou perda de massa óssea por outras razões.  
➢ Melhorar o desempenho muscular e auxiliar na diminuição de espasmos 

involuntários e câimbras.  

➢ Melhorar a condução de sinais nervosos, evitando perda de memória e 

melhorando a agilidade mental.  

➢ Evitar hemorragias.  
➢ Melhorar o desempenho cardiovascular.  

➢ Melhorar a saúde dos dentes.  

 

 
3. Como é a ação do Kalcium? 

  

Dolomita 

➢ A dolomita contém o cálcio, que contrai a musculatura, e o magnésio, 

que relaxa. Por isso pode ser usada para combater a fadiga e a rigidez 
muscular. 

➢ Esse mineral facilita a absorção de ácido úrico no organismo, bem 

como a reposição de cálcio e magnésio, 

➢ Por revitalizar, fortificar e ajudar na reestruturação, a dolomita pode 
ser usada no cabelo também, pois ajuda no fortalecimento dos fios, 

evitando a queda de cabelo, hidratando e ajudando ainda no 

tratamento da caspa. 

 

4.  Como Devo Tomar Kalcium ?   
 

➢ Este medicamento deve ser administrado via oral;  

➢ Se não houver orientação médica contrária, seguir exatamente a dosagem abaixo:  

➢ Adultos: 2 cápsulas ao dia  

➢ A duração média do tratamento é de 3 a 6 meses. Se necessário, o tratamento 

pode ser continuado ou repetido. 

Siga a orientação de seu médico, nutricionista ou farmacêutico, respeitando 

sempre os horários, as doses e a duração do tratamento. Não interrompa o 

tratamento sem o conhecimento do seu médico.  
 

 

 

5. Quais as Contra-Indicações, Interações e quando não devo usar o 

Kalcium ? 



 

Efeitos colaterais 

➢ Não foi relatado 

 
 

 

Contra indicações 

➢ Gestantes 
➢ Portadores de Insuficiência Renal 

 

 
6. Como devo Armazenar o Kalcium ?   

➢ Mantenha Kalcium?   em temperatura ambiente (15 a 30ºC), protegido da umidade.  

➢ Prazo de validade: 24 meses a partir da data de fabricação; 

➢ Número de lote e datas de fabricação e validade: vide embalagem; 

➢ Não use medicamento com o prazo de validade vencido. Guarde-o em sua 

embalagem original; 

➢ Antes de usar, observe o aspecto do medicamento; 

➢ Caso ele esteja no prazo de validade e você observe alguma mudança no aspecto, 

consulte o farmacêutico para saber se poderá utilizá-lo. 

➢ TODO MEDICAMENTO DEVE SER MANTIDO FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS.  

 

7. Em Caso do Uso de Quantidades Maiores que as indicadas para o Kalcium. 

 

➢ Não são conhecidos casos de superdosagem. Na eventualidade da ingestão acidental de 

doses muito acima das preconizadas, tome bastante líquido e procure auxílio médico. 

Em caso de uso de grande quantidade deste medicamento, procure rapidamente socorro 

médico e leve a Embalagem do Produto 
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