
Produto: Ossos Sãos

Descrição
Ossos Sãos é um suplemento com 15 nutrigenómicos 
comprovadamente eficazes para manter ou promover a 
saúde dos ossos e articulações.

Função
A saúde músculo-esquelética tem sido associada ao aumento da mobilidade, equilíbrio e 
funcionalidade. A falta de exercício físico, tabagismo e consumo excessivo de álcool contribuem 
para a diminuição óssea e da massa muscular. Deficiências nutricionais também afetam a saúde 
músculo-esquelética.
Sabemos que:
• 1 em cada 2 adultos relatam dores musculares ou limitação de movimento no pescoço, costas ou 
articulações;
• Quase 1 em cada 2 indivíduos com mais de 5O anos podem beneficiar do apoio à densidade óssea; 
• 9 em cada 1O mulheres pode não estar recebendo cálcio suficiente;
• Quase 3 em cada 4 adolescentes e adultos podem ter níveis insuficientes de vitamina D;
• Quase 7 em cada 1O pessoas pode estar consumindo quantidades inadequadas de magnésio.

A manutenção dos ossos (conhecida como "remodelação") e a densidade dependem em grande 
parte de nutrientes essenciais - como o cálcio, vitaminas D e K, boro, magnésio e manganês - que 
podem estar em falta em muitas dietas modernas. A saúde das articulações pode beneficiar-se do 
aporte de glucosamina e condroitina e outros nutrientes que suportam a integridade da cartilagem.

Algumas soluções muito populares no mercado para garantir a integridade músculo-esquelética ou 
para aliviar o seu desconforto associado, podem levar a um risco acrescido de efeitos adversos 
graves através do uso prolongado de determinados medicamentos. O Ossos Sãos é parte constituinte 
de uma linha completa de fórmulas, com base científica, para promover a saúde músculo-esquelética, 
incluindo suporte para a mineralização óssea saudável e remodelação, bem como suporte para a 
saúde do tecido conjuntivo e para resolver problemas como inflamação e dor.

Usando os conhecimentos e tecnologias no campo da genômica nutricional e da micronutrição, a 
EcogeneticsN concebeu e desenvolveu uma combinação eficiente de nutrientes para manter e/ou 
restaurar a homeostase óssea, sem quaisquer efeitos colaterais.

Esta fórmula permite ainda uma reposição ideal de minerais, e outros nutrientes, indispensáveis ao bom 
funcionamento orgânico e, consequentmente, à promoção, manutenção ou reposição da saúde óptima.
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Modo de utilização/Cuidados
Adultos devem tomar 4 cápsula ao dia, ou segundo 
prescrição profissional. Não deve ser excedida a dose diária 
recomendada. Se tiver algum problema de saúde, consulte o 
seu médico primeiro. Os suplementos não devem substituir 
uma alimentação variada e equilibrada e um estilo de vida 
saudável. Não recomendado a menores de 18 anos, grávidas 
e lactantes, salvo quando prescrito/recomendado por 
médico/farmacêutico. 
Guardar em local fresco e seco. Manter fora do alcance das 
crianças.

Indicações
O Ossos Sãos é um suplemento alimentar 
elaborado para cobrir necessidades nutricionais, 
apresentando uma combinação de 15 
nutrigenómicos comprovadamente eficazes para 
manter ou promover a saúde dos ossos e 
articulações. Assim esta fórmula pode favorecer 
patologias da área osteo-articular.

Embalagem
- Tamanho embalagem: 3OOcc
- Peso Neto: 124g
- Peso Total: 344g
- Tipo: cápsulas
- Quantidade: 12O
- N.º embalagens p/caixa: 25
- IVA 23%
- Referência: ECO OSSOS SAOS
- Código barras: 56OO283759O81 

Alergénicos 

Contém derivados de peixe.

PT O Magnésio, a Vitamina D, o Zinco e o Manganês, 
contribuem para a manutenção dos ossos em 
condições normais.

ES El Magnesio, la Vitamina D, el Zinc y el Manganeso 
contribuyen al mantenimiento de los huesos en 
condiciones normales.

EN Magnesium, Vitamin D, Zinc and Manganese 
contribute to the maintenance of the bones in 
normal conditions.

Outros ingredientes/Otros ingredientes/
Other ingredients:
Hidroxipropilmetil Celulosa/Hydroxypropylmethyl 
Cellulose(cápsula/capsula/capsule), Fosfato Bicálcio 
anhidro/Anhidrous Biccalcium Phosphate (agente de 
carga/bulking agente), Celulose Microcristalina/ 
Celulosa Microcristalina/Microcrystalline Cellulose 
(agente estabilizante/agente estabilizador/stabilizing 
agent), Estearato de Magnésio/Magnesium Stearate 
(agente antiaglomerante/anti-caking agent).
Aviso alergénicos: Contém derivados de peixe.
Advertencia alérgenos: Contiene derivados de pescado.
Allergenic warning: Contains fish derivatives.
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Cálcio (citrato)/Calcio (citrato)/ 
Calcium (citrate)
Metil Sulfonil Metano/Metil Sulfonil 
Metano/Methyl Sulphonyl Methane (MSM) 
Glucosamina 2KCl (Sulfato de) 
Glucosamina 2KCl (Sulfato de)
Glucosamine 2KCl (Sulphate of)
Condroitina (Sulfato de)/Condroitina 
(Sulfato de)/Chondroitin (Sulphate of) 
Magnésio (Citrato de)/Magnesio 
(Citrato de)/ Magnesium (Citrate of) 
Vitamina C (Ácido Ascórbico)
Vitamina C (Acido Ascórbico)
Vitamin C (Ascorbic Acid)
Acetil-L-Cisteína/Acetil-L-Cisteína/ 
Acetyl-L-Cysteine
Acido Hialurónico/Acido Hialurónico/ 
Hyaluronic Acid
Zinco (monometionina de)
Zinc (Monometionina de)
Zinc (Monomethionine of)
Acido Bórico (de perborato de sódio 
hidratado)/Acido Bórico (de perborato 
de sódio hidratado)/Boric Acid (of 
Hydrated sodium Perborate)
Manganês (citrato de)/Manganeso 
(citrato de)/Manganese (citrate of)
Cobre (citrato de)/Cubre (citrato de)/ 
Copper (citrate of)
Vitamina K2 (menaquinona 7)
Vitamina K2 (menaquinona 7)
Vitamin K2 (menaquinona 7)
Iodo (de Iodeto Potássico)/Yodo (de Yoduro 
Potasico)/Iodine (Potassium Iodide)
Selénio (de Seleno-Metionina)/Selenio 
(de Seleno-Metionina)/Selenium (of 
Seleno-Methionine)
Crômio (Picolinato de)/Cromo (Picolinato 
de)/Chromium (Picolinate of)
Vitamina D3 (Colecalciferol)/Vitamina D3 
(Colecalciferol)/Vitamin D3 (Cholecalciferol
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Valor de Referência de Nutrientes
Nutrient Reference Values

Ingredientes e Informação Nutricional/Ingredientes y 
Valor Nutricional/Ingredients and Nutritional Value
por cada 4 cápsulas/each 4 capsules:

Produção/Producción/Manufacturing 
Produzido na EU para distribuição por:
Producido en la EU para distribución por:
Manufactured in the EU for distribution by:

ECOGENETICSN 
KonceptEvidence, Lda. 
Prct. Cristóvão Falcão, 93-R/C Dto 
4465-114 S. Mamede de Infesta - Portugal 
Apoio ao consumidor +351 915 265 969 

www.ecogenetics.eu

SUPLEMENTO ALIMENTAR
COMPLEMENTO ALIMENTICIO
FOOD SUPPLEMENTS

Nº de Lote e Data de consumo preferente:
Nº Lote y Fecha de consumo preferente:
Lot No. and Best before:

PT Adultos devem tomar 4 cápsulas ao dia ou segundo 
prescrição profissional. Não deve ser excedida a dose 
diária recomendada. Se tiver algum problema de saúde, 
consulte o seu médico primeiro. Os suplementos não 
devem substituir uma alimentação variada e equilibrada e 
um estilo de vida saudável. Não recomendado a menores 
de 18 anos, grávidas e lactantes, salvo quando prescrito/ 
recomendado por médico/farmacêutico. Guardar em local 
fresco e seco. Manter fora do alcance das crianças.
Distribuído em Portugal por BIOJAM S.A. Rua das Pereiras, 
52, Torre, 257O-76O Cascais, Portugal. 
Apoio ao consumidor: +351 915 265 969 
ES Adultos tomar 4 cápsulas al dia, o según prescripción 
profesional. No se debe superar la dosis diaria expresamente 
recomendada. En caso de tener algún problema de salud, 
consultar antes a su médico. Los complementos 
alimenticios no deben utilizarse como sustituto de una 
dieta equilibrada. Es importante llevar una dieta variada y 
equilibrada y un estilo de vida saludable. No debe ser 
consumido por mujeres embarazadas o en periodo de 
lactancia, ni por niños ni por adolescentes. Guardar en 
lugar fresco y seco. El producto se debe mantener fuera 
del alcance de los niños más pequeños. Distribución en 
España por LEÓN NATURAL S.L. Calle Santa Ana 25, bajo, 
24OO6 León. Atención al consumidor: +34 913 569 6O4

EN Adults should take 4 capsules a day, or according 
to professional prescription. The recommended daily 
dose should not be exceeded. If you have any health 
problems, consult your doctor first. Supplements 
should not replace a varied and balanced diet and a 
healthy lifestyle. Not recommended to under 18 years 
old, pregnant or breastfeeding, except when 
prescribed/recommended by your doctor/pharmacist. 
Store in a cool and dry place. Keep out of reach of 
children.  
Consumer support: +351 915 265 969

EL MAGNESIO, LA VITAMINA D, EL ZINC Y EL MANGANESO 
CONTRIBUYEN AL MANTENIMIENTO DE LOS HUESOS EN 
CONDICIONES NORMALES.
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Informação Nutricional por 4 cápsulas *%VRN
Cálcio (citrato)
Metil Sulfonil Metano (MSM)
Glucosamina 2KCl (Sulfato de)
Condroitina (Sulfato de)
Magnésio (Citrato de)
Vitamina C (Ácido Ascórbico)
Acetil-L-Cisteína
Acido Hialurónico
Zinco (monometionina de)
Acido Bórico (de perborato de sódio hidratado)
Manganês (citrato de)
Cobre (citrato de)
Vitamina K2 (menaquinona 7)
Iodo (de Iodeto Potássico)
Selénio (de Seleno-Metionina)
Crômio (Picolinato de)
Vitamina D3 (Colecalciferol)
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*%VRN: Valor de Referência de Nutrientes

PT O Magnésio, a Vitamina D, o Zinco e o Manganês, 
contribuem para a manutenção dos ossos em 
condições normais.

ES El Magnesio, la Vitamina D, el Zinc y el Manganeso 
contribuyen al mantenimiento de los huesos en 
condiciones normales.

EN Magnesium, Vitamin D, Zinc and Manganese 
contribute to the maintenance of the bones in 
normal conditions.

Outros ingredientes/Otros ingredientes/
Other ingredients:
Hidroxipropilmetil Celulosa/Hydroxypropylmethyl 
Cellulose(cápsula/capsula/capsule), Fosfato Bicálcio 
anhidro/Anhidrous Biccalcium Phosphate (agente de 
carga/bulking agente), Celulose Microcristalina/ 
Celulosa Microcristalina/Microcrystalline Cellulose 
(agente estabilizante/agente estabilizador/stabilizing 
agent), Estearato de Magnésio/Magnesium Stearate 
(agente antiaglomerante/anti-caking agent).
Aviso alergénicos: Contém derivados de peixe.
Advertencia alérgenos: Contiene derivados de pescado.
Allergenic warning: Contains fish derivatives.
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Informação sobre constituintes
Vitamina C: o mais poderoso agente de limpeza de radicais Hidroxilo (os mais tóxicos e os que mais 
degradam a estrutura celular - ossos e cartilagem) e envolvido na síntese de colagénio, sendo 
necessária para manter a integridade dos discos intervertebrais e a cartilagem.
Vitamina D3: regula mais do que 1OOO genes no nosso corpo, ajuda na síntese de enzimas das 
membranas envolvidas no transporte ativo de cálcio e atua como um imunomodelador.
Vitamina K2: impede o depósito de cálcio nas artérias e otimiza a sua utilização na formação dos 
ossos, através do seu efeito na activação da Osteocalcina.
Cálcio e magnésio (citrato): em adição à sua importância na construção da densidade óssea, são 
indispensáveis na condução nervosa, contração muscular, metabolismo de energia, a coagulação do 
sangue, a permeabilidade da membrana e sinalização hormonal.
Zinco, cobre e selênio (citrato): são essenciais para que o corpo possa desenvolver com eficácia a 
renovação das articulações e também são catalisadores de enzimas do sistema endócrino.
Manganês (citrato): irá dar origem ao Superóxido Dismutasa e vai converter a Glucosamina em 
Condroitina, que é essencial para a elasticidade da cartilagem e a capacidade da mesma para 
absorver impactos. Mas a função principal é a inibição de enzimas que produzem a destruição 
permanente da cartilagem (este é um construtor real de cartilagem).
Boro (ácido bórico): O Boro é essencial para o desenvolvimento saudável dos ossos, ajuda o corpo a 
metabolizar vitaminas e minerais e também afeta os níveis de Estrogénio e Testosterona. Há alguma 
evidência para apoiar alegações de que o Boro pode aumentar o desempenho atlético, aumentando a 
coordenação olho-mão, juntamente com alguma pesquisa limitada para apoiar as reivindicações que 
pode ajudar a aumentar a massa muscular. As investigações iniciais demonstraram que o Boro pode, 
também, desempenhar um papel na Osteoartrite, uma doença degenerativa das articulações.
N-acetil-L-cisteína: precursor da Cisteína que, por seu turno, é precursora da Glutationa. Esta, por sua 
vez, é um componente importante de duas enzimas anti-radicalares (Glutationa Peroxidasa e Reductasa). 
Ácido hialurónico: Com o envelhecimento das articulações, o Ácido Hialurónico, o fluido que 
proporciona a lubrificação entre as articulações e o tecido conjuntivo, começa a sua decomposição. 
Com o tempo, este líquido começa a perder o seu volume e, muitas vezes escapa das articulações, 
sendo que o resultado é atrito que provoca desconforto e dor. O Ácido Hialurónico permite que as 
juntas se movam suavemente e proporciona uma almofada entre as articulações (também nas 
ligações intervertebrais).
MSM: antiflogístico (anti-inflamatório), ajuda a manter a resposta imune normal, a contração 
muscular, o metabolismo do tecido conjuntivo e manter a integridade da cartilagem.
Sulfato de D-Glucosamina e de Condroitina: ajuda na síntese de colagénio, neutraliza o efeito dos 
radicais livres e reconstroi a cartilagem (mas atenção, apenas a cartilagem ainda remanescente).
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