


 

 

Majoritatea vitaminelor le 
obținem, în mod regulat, din 

alimente, în timp ce există 
unele pe care nu le putem 

obține în cantitate su�cientă.
Obținerea unei cantități su�-
ciente de vitamină D numai 
din surse alimentare natura-

le este di�cilă.



De ce apare de�citul
de vitamina D? 
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de vitamina D?de vitamina D?
Doar 20% din rezerva noastră de vitamina D este menită
să provină din regimul alimentar. Restul de 80% este de
așteptat să se producă în pielea noastră expusă la
radiațiile UV-B ale soarelui. 
Astăzi, regimul nostru alimentar este sărac în pește sălbatic
(de 10 ori mai bogat în vitamina D), ouă și lapte proaspăt.



Copiii se joacă și oamenii lucrează înăuntru toată ziua și se utilizează cosmetice
cu protecție solară ridicată pentru a preveni melanomul.

Chiar și țările însorite, precum Grecia, prezintă o prevalență ridicată a de�citului
de vitamina D, întrucât unghiul razelor solare, din toamnă până în primăvară, nu
rezultă într-o producție su�cientă de vitamina D la expunerea obișnuită la soare.
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De ce apare de�citul
de vitamina D? 



Dovezi epidemiologice
Dovezile epidemiologice asociază de�citul
de vitamina D cu:

 boală cardiovasculară,
 gripă,
 diabet zaharat de tip 2,
 depresie,
 boală autoimună,
 cancer,
 demență, boli infecțioase,
 declinul funcțional musculo-scheletic și altele.

Haines ST. Vitamin D supplementation: what’s known, what to do, and what’s needed. Pharmacotherapy. 2012 Apr;32(4):354-82. doi: 10.1002/phar.1037.
Rathish Nair. Vitamin D: The “sunshine” vitamin. J Pharmacol Pharmacother. 2012 Apr-Jun; 3(2): 118–126.



Date statistice
Carența de vitamina D afectează aproape 50% din
populație la nivel global. Se estimează că 1 miliard
de persoane la nivel global, din toate grupurile
etnice și de vârstă, prezintă un de�cit de vitamina D. 

Rathish Nair. Vitamin D: The “sunshine” vitamin. J Pharmacol Pharmacother. 2012 Apr-Jun; 3(2): 118–126.



Compoziția  
INGREDIENTE Vitamina D3 Acizi grași omega 3 Extract uscat de

frunze de spanac

DOZA ZILNICĂ/1 CAPSULĂ 75 μg (3000 UI) 250 mg 50  мг

SISTEMUL IMUNITAR

PROTECȚIE ÎMPOTRIVA STRESULUI OXIDATIV

OASE, DINȚI, PIELE

STAREA NORMALĂ DE SĂNĂTATE
A MUCOASELOR

VALOAREA NORMALĂ A CALCIULUI DIN SÂNGE

VEDERE ȘI CREIER

ASIGURĂ ABSORBȚIA VITAMINEI D3

TRANSPORTUL CĂTRE INTESTIN

Extract uscat de
frunze de spanac

50  мг

Compoziția    
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Fără vitamina D, doar 10-15% din calciul
alimentar și aproximativ 60% din fosfor sunt
absorbite, rezultând în osteopenie și osteoporoză.

Cantitatea su�cientă de vitamină D îmbunătățește
absorbția calciului și a fosforului cu 30-40% și,
respectiv, 80%. 

 

 



Vitamina D
a fost identi�cată pentru prima dată ca vitamină
la începutul secolului al XX-lea, dar acum
este recunoscută ca prohormon

calciul, componenta principală a oaselor, poate � absorbit
de organism numai în prezența vitaminei D

 
  

 

suprimă eliberarea hormonului paratiroidian,
un hormon care determină resorbția osoasă

 
 

Ross AC. Dietary Reference Intakes for Calcium and Vitamin D. Institute of Medicine. Washington, DC: National 
Academy Press, 2010.
Gerry Schwalfenberg. Vitamin D and diabetes Improvement of glycemic control with vitamin D3 repletion. 
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Vitamina D are o gamă largă de
acțiuni biologice, inclusiv inhibarea
proliferării celulare, inhibarea
angiogenezei, stimularea
producției de insulină,
inhibarea producției de
renină și stimularea
producției de
catelicidină în
macrofage. 

Holick MF. Evaluation, treatment, and prevention 

clinical practice guideline. J Clin Endocrinol Metab. 
2011 Jul;96(7):1911-30.

Hipertensiune
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Evenimente adverse
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Rezistența la insulină

Disfuncția celulelor
beta pancreatice 
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Acizii grași omega 3 asigură mediul uleios
necesar absorbției vitaminei D3.necesar absorbției vitaminei necesar absorbției vitaminei necesar absorbției vitaminei D3.

Omega 3 (inclusiv acidul eicosapentaenoic, EPA,
și acidul docosahexaenoic, DHA) sunt grăsimi
alimentare cu o serie de bene�cii pentru sănătate;
joacă rol în procesele antiin�amatorii și în vâscozitatea
membranelor celulare.

Acizii grași omega 3 Acizii grași omega 3 Acizii grași omega 3 asigură mediul uleios

Acizi grași omega 3
asigură mediul uleios

Omega 3 (inclusiv acidul eicosapentaenoic, EPA,Omega 3 (inclusiv acidul eicosapentaenoic, EPA,
și acidul docosahexaenoic, DHA) sunt grăsimi
alimentare cu o serie de bene�cii pentru sănătate;

 și în vâscozitatea

asigură mediul uleios

Acizi grași omega 3Acizi grași omega 3
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Acizi grași omega 3 (EPA, DHA)Acizi grași omega 3 (EPA, DHA)Acizi grași omega 3 (EPA, DHA)Acizi grași omega 3 (EPA, DHA)Acizi grași omega 3 (EPA, DHA)
EPA și DHA sunt esențiali pentru dezvoltarea
fetală adecvată și îmbătrânirea sănătoasă,
EPA și DHAEPA și DHAEPA și DHAEPA și DHA sunt esențiali pentru  sunt esențiali pentru dezvoltareadezvoltareadezvoltareadezvoltarea
fetală adecvată și îmbătrânirea sănătoasă,fetală adecvată și îmbătrânirea sănătoasă,
EPA și DHAEPA și DHAEPA și DHAEPA și DHA
fetală adecvată și îmbătrânirea sănătoasă,fetală adecvată și îmbătrânirea sănătoasă,fetală adecvată și îmbătrânirea sănătoasă,

sunt precursorii mai multor metaboliți care
sunt mediatori potenți ai lipidelor,
suntsunt precursorii mai multor metaboliți care precursorii mai multor metaboliți care precursorii mai multor metaboliți care
sunt sunt sunt sunt mediatori potenți ai lipidelor,mediatori potenți ai lipidelor,mediatori potenți ai lipidelor,mediatori potenți ai lipidelor,

sunt bene�ci în prevenirea sau tratamentul
mai multor boli (dezvoltarea fetală, funcția
cardiovasculară și boala Alzheimer).



Spanacul conține: 
 �bre – asigură transportul vitaminei D către intestin.  Д в кишечник.
 numeroase vitamine diferite – E, K, vitamina A, C, B2 și B6, caroten, �er,

proteine – adecvate pentru mușchi, organe interne, celule sanguine, celule imune,
diferiți aminoacizi (acid pantotenic și acid folic) care stimulează crearea de
colageni (colagen I –  pentru piele; colagen II – pentru oase și țesuturi).

 

 

Extract de spanac
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Principala formă circulantă a vitaminei D este
25-hidroxivitamina D [25(OH)D].

 

2D3

25



 De�citul de vitamina D este de�nit ca 25(OH)D sub 20 ng/ml. 

 Insu�ciența de vitamina D ca 25(OH)D între 21-29 ng/ml. 
De�citul de vitamina D este de�nit ca 25(OH)D sub 20 ng/ml.De�citul de vitamina D este de�nit ca 25(OH)D sub 20 ng/ml.

 

Insu�ciențaInsu�ciența de vitamina  de vitamina DD ca 25(OH)D între  ca 25(OH)D între 21-29 ng/ml.21-29 ng/ml.Insu�ciența de vitamina D ca 25(OH)D între 21-29 ng/ml.
Valoarea su�cientă de vitamina D ca 25(OH)D între 30-100 ng/ml. 

Michael F. Holick. 
The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism, Volume 96, Issue 7, 1 July 2011, Pages 1911–1930

De�citul de vitamina D este de�nit ca 25(OH)D sub 20 ng/ml.De�citul de vitamina D este de�nit ca 25(OH)D sub 20 ng/ml.

Niveluri de vitamina DNiveluri de vitamina DNiveluri de vitamina D



Limita superioară (UL) tolerabilă de
vitamină D trebuie să �e:

 

vitamină D trebuie să �e:vitamină D trebuie să �e:vitamină D trebuie să �e:vitamină D trebuie să �e:

1000 UI/zi pentru copii între 0-6 luni,

 

1000 UI/zi pentru copii între 0-6 luni,1000 UI/zi pentru copii între 0-6 luni,1000 UI/zi pentru copii între 0-6 luni,1000 UI/zi pentru copii între 0-6 luni,1000 UI/zi pentru copii între 0-6 luni,1000 UI/zi pentru copii între 0-6 luni,

1500 UI/zi pentru copii de la 6 luni până la 1 an,

 

1500 UI/zi pentru copii de la 6 luni până la 1 an,1500 UI/zi pentru copii de la 6 luni până la 1 an,1500 UI/zi pentru copii de la 6 luni până la 1 an,1500 UI/zi pentru copii de la 6 luni până la 1 an,1500 UI/zi pentru copii de la 6 luni până la 1 an,1500 UI/zi pentru copii de la 6 luni până la 1 an,1500 UI/zi pentru copii de la 6 luni până la 1 an,1500 UI/zi pentru copii de la 6 luni până la 1 an,

2500 UI/zi pentru copii începând cu vârsta de 1 an

 

2500 UI/zi pentru copii începând cu vârsta de 1 an2500 UI/zi pentru copii începând cu vârsta de 1 an2500 UI/zi pentru copii începând cu vârsta de 1 an2500 UI/zi pentru copii începând cu vârsta de 1 an2500 UI/zi pentru copii începând cu vârsta de 1 an2500 UI/zi pentru copii începând cu vârsta de 1 an

3000 UI/zi pentru adulți pentru cel puțin 4-6 săptămâni pentru
a atinge o valoare de 25(OH)D peste 30 ng/ml în sânge, urmată
de o terapie de întreținere de 600-1000 UI/zi.

Michael F. Holick.
The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism, Volume 96, Issue 7, 1 July 2011, Pages 1911–1930

Limita superioară (UL) tolerabilă deLimita superioară (UL) tolerabilă de

De�cit de
vitamina D
De�cit deDe�cit de



Exemplu: pentru a trece de la o valoare de 20 ng/ml la 40 ng/ml
ar � necesar un aport suplimentar mediu de 2600 UI/zi timp de 3-6 luni.

Modi�carea medie a valorii serice pe
baza aportului (UI/zi)

Nivel 
preconizat
(mg/ml) 20 30 40 50 60 70

10 1000 2200 3600 5300 7400 10100

15 500 1700 3200 4900 7000 9700

20 1200 2600 4300 6400 9100

25 600 2000 3700 5800 8600

30 1400 3100 5200 7900

35 800 2500 4600 7300

40 1700 3800 6500

45 900 3000 5700

50 2100 4800

60 2700

N
ivelul curent

(m
g/m

l)



 
 

Se poate administra în siguranță 3000 UI de vitamina
D3 pentru a inversa stările de de�cit. 

Suplimente zilnice care
conțin vitamina D3 Immunity D3

Dozaj medie de 800 – 1000 UI D3 3000 UI D3

Valoare inițială 15 – 20 ng/ml 15 – 20 ng/ml

Creșterea
concentrației serice cu > 29 nmol/l cu ~ 40 nmol/l

Atingerea stării
de echilibru cel mai probabil în 6 luni Mai puțin de 3 luni

Suplimente zilnice care Immunity D3

Timp de utilizare mai scurt decât
în cazul altor suplimente zilnice
Timp de utilizare mai scurt decât



 Compoziție de vitamina D (3000 UI) în concentrație
ridicată combinată cu acizi grași omega 3
și extract de frunze de spanac.

 

ridicată combinată cu acizi grași ridicată combinată cu acizi grași omega 3omega 3
și extract de frunze de spanac.și extract de frunze de și extract de frunze de și extract de frunze de spanac.și extract de frunze de 

Acizii grași omega 3 asigură mediul uleios
pentru o absorbție mai bună a vitaminei D.

 

Acizii grași Acizii grași omega 3 asigură mediul uleiosomega 3 asigură mediul uleios
pentru o absorbțieabsorbție mai bună a  mai bună a vitaminei D.vitaminei D.pentru o pentru o absorbție mai bună a vitaminei D.vitaminei D.pentru o 

Fibrele, care se găsesc în extractul de frunze de
spanac, asigură un transport mai bun al vitaminei D
către intestin.

 

asigură
către intestin.către intestin.către intestin.către intestin.către intestin.
Previne resorbția osoasă prin supresia
hormonului paratiroidian

 (3000 UI) în concentrație
omega 3omega 3

omega 3 asigură mediul uleiosomega 3 asigură mediul uleiosomega 3 asigură mediul uleios

 (3000 UI) în concentrațieCompoziție de Compoziție de vitamina DCompoziție de Compoziție de vitamina D

Bene�cii



 Vitamina D în cantitate su�cientă
previne osteoporoza prin inducerea
absorbției calciului 

 

absorbției calciuluiabsorbției calciuluiabsorbției calciuluiabsorbției calciuluiabsorbției calciului

Se poate administra în siguranță
3000 UI de vitamina D3 pentru a inversa
stările de de�cit.

 

 pentru a inversa
stările de de�cit.stările de de�cit.stările de de�cit.stările de de�cit.stările de de�cit.

Se atinge mult mai rapid un nivel
su�cient de vitamina D.

 

Se atinge mult mai rapid Se atinge mult mai rapid 
su�cient de vitamina D.su�cient su�cient de vitamina D.su�cient 
O capsulă conține doza zilnică.

Vitamina D în cantitate su�cientăVitamina D în cantitate su�cientă

Concluzii


