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Вітамін D: допомагає підтримувати здорові кістки і 
зуби. Підтримує правильне функціонування м'язів та 
імунної системи. Допомагає правильно поглинати і 
використовувати кальцій і фосфор, а також підтри- 
мувати належний рівень кальцію в крові. Крім того, 
бере участь в процесі поділу клітин.

Склад: рослинна олія (соняшникова): желатин 
(свинячий): вологоутримуюча речовина: гліцерин; 
тригліцериди насичених жирних кислот середньої 
довжини ланцюга; холекальциферол (вітамін D3). 
Вжити до/номер партії: нанесено збоку упаковки.

Вага нетто: 9 г
(60 м’яких капсул по 0,15 г)
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Вітамін D відноситься до групи жиророзчинних вітамінів, 
тому для забезпечення найвищої якості ми розробили 
продукт у вигляді м'яких капсул. Рідка жирна начинка 
"Liquid formula" забезпечує правильне засвоєння 
розчиненого в ній вітаміну D.

Умови зберігання: зберігати в сухому місці при 
температурі до 25°C. Зберігати в недоступному для 
дітей місці. Захищати від світла.   

Не перевищувати рекомендованої добової дози. 
Дієтичні добавки не використовувати як замінники 
повноцінного харчування. Продукт призначений 
для дорослих.

Збалансоване харчування та здоровий спосіб життя 
мають важливе значення для збереження здоров’я.
Перед використанням бажано провести аналіз крові 
25-(0H)D і проконсультуватися в справі результатів 
аналізів з лікарем або фармацевтом.

Вітамін D3

Вміст вітамінів в рекомендованій добовій дозі
- 1 капсула через день*  

(% добової норми поживних речовин – для дорослих)

Вітамін D
50 мкг (1000%) 2000 МО100 мкг (2000%) 4000 МО

Кількість в добовій дозіКількість в 1 капсулі

Спосіб використання: Препарат слід вживати під 
час або після прийому їжі. Капсулу слід ковтнути та 
запити водою. Рекомендується вживати по одній 
капсулі через день.

*Оскільки вітамін D характеризується досить тривалим періодом напіввиведення і 
зберігається в організмі, рекомендовану дозу вітаміну D можна також приймати 
не щоденно, а наприклад, через день. Максимальна кількість вітаміну D у 
рекомендованій добовій дозі в дієтичних добавках становить 2000 МО (50 мкг). 
Рекомендується вживати по одній капсулі через день. 


