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Dolomag 

Registro: Isento de Registro no M.S. conforme 
Resolução RDC n° 27/10 . 

Código de barras nº:  7898171289613 

Embalagem: Plástica. 

Apresentação comercializada:  Frasco  plástico 
contendo 250 g. 

Prazo de validade: 24 Meses. 

Introdução: 
 
A Dolomita é constituída de carbonato de cálcio 
e magnésio. Naturalmente, estão na proporção 
adequada, favorecendo a absorção e fixação do 
cálcio e magnésio, elementos fundamentais para 
o organismo. 
 
O cálcio e o magnésio são minerais presentes nos 
ossos e dentes. Ajudam a transmitir os impulsos 
nervosos entre as células nervosas (neurônios) e 
os músculos, facilitando uma maior atividade do 
sistema nervoso em períodos de maior exigência. 
 
O magnésio é cofator de diversas reações 
enzimáticas, como a formação de gorduras e 
proteínas, e a extração de energia dos alimentos. 
Tem função reguladora de todo o metabolismo 
intracelular do cálcio, fósforo e sódio. Interfere 
na transmissão e atividade neuromuscular, em 
conjunto com o cálcio. Na contração muscular, o 
magnésio atua como relaxante, ao contrário do 
cálcio. Além disso, auxilia e promove resistência 
óssea juntamente com o cálcio. 

 



Quantidade por porção % VD (*)  

Cálcio 1000 mg 100% 

Magnésio 100 mg 38% 

Não contém quantidades significativas de valor 
energético, carboidratos proteínas, gorduras totais, 
gorduras saturadas, gorduras trans, fibra alimentar 
e sódio. 

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL  
Porção de 3 g (1 colher de chá):  

* %Valores diários com base em uma dieta de 2000 kcal 
ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou  
menores dependendo de suas necessidades energéticas. 

O cálcio ajuda a formar os ossos e a mantê-los 
saudáveis. Também atua no mecanismo de 
coagulação do sangue. É um eletrólito essencial 
para a integridade funcional dos sistemas 
nervoso, muscular e esquelético.  
 
O esqueleto contém 99% do total do cálcio 
corporal. O cálcio do esqueleto está em 
constante troca com o cálcio plasmático. 
 
A dolomita, por ser fonte de cálcio, é utilizada no 
tratamento de hipocalcemia (deficiência de 
cálcio no organismo), na prevenção e tratamento 
da osteoporose. 

 
Ingredientes: 
 
Dolomita em pó. 
 
Sugestão de Uso: 
 
Misturar 3 g (1 colher de chá ) de dolomita com 
200 ml ( 1 copo) de água ou suco. 
 
Conservação do produto: 
 
• Temperatura ambiente (15 - 30°C), protegido 

da luz e umidade. 
 
Informações importantes: 

 
• O Ministério da Saúde adverte: Não existem 

evidências científicas comprovadas de que 
este alimento previna, trate ou cure doenças. 
 

• Gestantes, nutrizes e crianças até 3 (três) 
anos, somente devem consumir este produto 
sob orientação de nutricionistas ou médicos. 
 

• Não contém glúten. 
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