
Қосымша парақ (ТҰТЫНУШЫЛАРҒА АРНАЛҒАН АҚПАРАТ)
ТАҒАМҒА БИОЛОГИЯЛЫҚ БЕЛСЕНДІ ҚОСПА D3

ВИТРУМ ДƏРУМЕН Д3 АКТИВ
VITRUM

VITAMIN D3 ACTIVE spray

Шығарылу түрі: көлемі 10 мл құтыдағы сұйықтық, картон қорапта 1 құты.

Құрамы: орташа тізбекті триглециридтер, D3 дəрумені 400 ХБ (холекальциферол), альфа-токоферол
антитотықтырғышы.

Белсенді компонент Тəуліктік тұтыну нормасындағы
қамтылым

(мөлшерлегішті 1 басу)

Тəуліктік тұтынудың
ұсынылатын деңгейінен %

D3 дəрумені 10 мкг (400 ХБ) 200*

* тұтынудың жоғарғы рұқсат етілген деңгейінен аспайды

Қолдану саласы: D3 дəруменінің қосымша көзі, тағамға биологиялық белсенді қоспа ретінде (0,1 мл-де
400 ХБ).

ИММУНДЫҚ ЖҮЙЕНІ ҚОЛДАУ ҮШІН D3 ДƏРУМЕНІ
D3 дəрумені иммундық жүйенің сау функцияларын қолдауға көмектеседі: иммунитеттің реакциясын
реттейді, микробқа қарсы заттардың түзілуіне ықпал етеді.

БҰЛШЫҚЕТ ФУНКЦИЯСЫН ҚАЛЫПТЫ ҰСТАУҒА ЫҚПАЛ ЕТЕДІ
D3 дəрумені бұлшықеттердің күшін (жұмысын) қолдайды, сонымен қатар нейротропты қасиеттерге ие.
D3 дəрумені жетіспеушілігінің белгілері бұлшықет əлсіздігі, жүйке аурулары, ұйқысыздық жəне
тітіркену болып табылады.

КАЛЬЦИЙДІҢ СІҢУІН ЖАҚСАРТУ
D3 дəруменінің негізгі физиологиялық қызметі ағзадағы кальций мен фосфордың тепе-теңдігін сақтау
болып табылады, ол тістер мен сүйектердің қалыпты қалыптасуы үшін қажет.

Кальцийдің тиімді сіңуі үшін майда еритін D3 дəрумені қажет. D3 дəрумені ішекте кальцийдің сіңуіне
ықпал етеді жəне сүйек тінінің минералдануын қамтамасыз ету үшін қандағы кальций мен
фосфаттардың қажетті деңгейін сақтайды. Сондай-ақ, балалардағы сүйектердің өсуі жəне ересектердегі
сүйектердің жаңару процесі үшін қажет.

D3 дəруменінің оңтайлы мөлшерін ағзаға енуі сүйек тінін кальцификациялау процестерінің қалыпты
жүруі үшін қажетті шарт болып табылады. D3 дəрумені жетіспеушігі кезінде бұл үдерістер бұзылады.



Іске асыру шарттары: халыққа. Іске асыру орындары Еуразиялық экономикалық одаққа мүше
мемлекеттердің ұлттық заңнамасында айқындалады.

Қолдану бойынша ұсыныстар: Ересектерге 1 дозадан (мөлшерлегіш құрылғыға бір рет басу – 0,1 мл)
тамақтану кезінде күніне 1 рет тікелей ауызға. Қабылдау ұзақтығы – 1 ай. Қажет болса, қабылдауды
қайталауға болады.
Қолданар алдында дəрігермен кеңесу ұсынылады.

Қарсы көрсетілімдер: компоненттерге жеке төзбеушілік, жүктілік, емшекпен емізу.

Сақтау шарттары: құрғақ, жарықтан қорғалған, 25 °С жоғары емес температурада балалардың қолы
жетпейтін жерде.

Дайындаушының атауы жəне орналасқан жері: «Walmark a.s.», Oldrichovice 44, 739 61 Trinec, Чех
Республикасы (дайындау орнының мекенжайы «Global Pharma CM S.A.», 26-130 Suchedniow, 49a
Berezow St.), Польша.

Тұтынушылардан шағымдарды қабылдауға уəкілетті ұйым/импорттаушы: «EҰ
«Нижфарм-Казахстан» ЖШС, 050011, Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Сүйінбай даңғылы, 258В
үй, тел.: (727) 2222-100, факс: (727) 398-64-95, e-mail: almaty@stada.kz

Жарамдылық мерзімі: 2 жыл.
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Дəрі болып табылмайды.
Өнім ерікті сертификаттаудан өтті.


