
OR•Bio® é um concentrado mineral marinho 
derivado da alga: suplementação de cálcio  
e outros minerais orgânicos.
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OR-Bio® é um produto totalmente natural, composto por biominerais marinhos provenientes da alga marinha vermelha 
Lithothamnium calcareum, da família das Coralináceas, quelado naturalmente através de um processo de estabilização a baixas 
temperaturas. São 74 minerais (principalmente Cálcio e Magnésio) na forma orgânica vegetal em proporções não antagônicas, 
proporcionando uma excelente absorção.

• OR-Bio® tem absorção acima de 86% pelo corpo humano;

• Por serem orgânicos, os minerais de OR-Bio® não provocam depósitos  

de resíduos nas artérias, articulações, intestino e rins. Não apresentam 

riscos de problemas cardíacos nem de alergias;

• Os minerais orgânicos não se depositam nas microvilosidades do intestino 

delgado como os minerais inorgânicos, que podem provocar diarreia ou 

constipação;

• OR-Bio® tem a proporção de minerais em equilíbrio, não permitindo que a 

biodisponibilidade de um interfira na biodisponibilidade do outro;

• Maior solubilidade.
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Avaliação in vitro da biodisponibilidade de íons cálcio em preparação do Concentrado 
Mineral Marinho – CMM - produzido a partir de algas calcárias

ESTUDOS

CONCENTRAÇÃO RECOMENDADA

De 500 a 1000mg ao dia. Pode ser associado a outros componentes 
encapsulados.
Cápsulas somente com OR-Bio®: 1000mg, divididos em duas cápsulas 
de 500mg ao dia.
Duas cápsulas fornecem cerca de  300mg de cálcio (29,8% da Ingestão 
Diária Recomendada).

*Or-Bio® também pode ser usado como repositor de minerais para animais! 
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O procedimento de digestão in vitro foi realizado de acordo adaptações do protocolo descrito por Garrett e colaboradores 
(1999). O princípio da técnica é a análise das quantidades de material mineral solúvel (biodisponível) após hidrólise enzimática e 
química in vitro, simulando a digestão no trato gastrointestinal. 

A quantidade das três substâncias analisadas foi calculada de acordo com a posologia recomendada para o medicamento 
Carbonato de Cálcio, ou seja, 600 mg à 1,2 g por dia, o que representa, em média, cerca de 900 mg de cálcio por dia em uma dieta 
diária média com volume total de 2 litros. 

A biodisponibilidade de cálcio é definida como a fração do cálcio da dieta que é potencialmente absorvível pelo intestino e que 
pode ser utilizada fisiologicamente como mineralização óssea, ou limitação de perda óssea.

A Figura abaixo mostra a porcentagem de cálcio elementar biodisponível comparado com os 
produtos Carbonato de Cálcio e Cálcio de Ostras. Análises estatísticas demonstraram que 
o produto Or-Bio® possui uma biodisponibilidade de cálcio significativamente maior (86,7%) 
que os outros dois produtos analisados (69,7 e 27,4% para Carbonato de Cálcio e Cálcio de 
Ostras, respectivamente).


