
Vitamin D3
            doplněk stravy se sladidly

3D PŘÍSTUP

Defi cit
Dostatečná účinnost
Dispergovatelné
Jediný vitamin D3 s inovativní 
vylepšenou formou podání

NOVÝ ZPŮSOB, 
    jak pečovat o zdraví 
        kostí a imunitní systém

fi lmy dispergovatelné v ústech



“Sluneční vitamin” pro naše zdraví
Pouze 20--25 % potřebné deenní dávky je ussppoookkooojennnno vvýýžživvooouu 
a slunečníí expozicí.

WMA report nedostatku vitaminu D

https://ods.od.nih.gov/factsheets/VitaminD-HealthProfessional/
PIL Vitamin D3 IBSA

Adami S, Romagnoli E, Carnevale V, et al. Italian Society for Osteoporosis, Mineral Metabolism and Bone Diseases (SIOMMMS). 
Linee guida su prevenzione e trattamento dell’ipovitaminosi D con colecalciferolo. Reumatismo. 2011;63(3):129-47

sardinky

kaviár

houby

mléko

tuňák

olej z tresčích jater

doplňky stravy

Normální 75-100 30-40

Mírný nedostatek 50-75 20-30

Nedostatek <50 <20

HODNOTY VITAMINU D nmol/l ng/ml

JAKÉ JSOU 
OPTIMÁLNÍ 
HODNOTY 
VITAMINU D?

makrely

Doporučená dávka pro udržení 
normální hladiny vitaminu D 
je mezi 800 až 2 000 IU denně.

Doporučená dávka pro prevenci 
nedostatku vitaminu D se pohybuje mezi 
1 500 IU denně (zdravý dospělý jedinec) 
a 2 300 IU denně (starší populace).

Specifi cké stavy, např. obezita nebo 
dlouhodobá léčba kortikosteroidy, 
vedou k vyššímu riziku nedostatku
a mohou vyžadovat zvýšený příjem.

vejce

AAkkttiivnníí ffoorrmma vitaminu D je produkovánnaa vv kkůůžžii 
vlivem působení UV záření ze Slunce.nn
Přirozeně se vyskyytuje v některých potravinách, jiné potravvinny jsou jjíím v něv některýchkkěkěkterých pktterých pkt ch, jiné pch, jiné pp
obohacovány nebbo je přijímán ve formě doplňků stravy.e pe přijjímmmáán ve fommmjj nímm orímmm pplňků stravy

losos

Ca2+

Podporuje normální funkci 
imunitního systému.

Přispívá k udržení normálního stavu kostí.

Přispívá k normálnímu vstřebávání 
a využití vápníku v těle.

VITAMIN D



Komu hrozí
nedostatek vitaminu D?

Jaké jsou hlavní faktory,
které způsobují nedostatek vitaminu D?

NEDOSTATEČNÁ 
VÝŽIVA 

Vitamin DD hraje významnouu roolli zzzajménaa  uu žžžeenn 
v menoppauze, u kterých ssee ččasto vyvviinnee oosstteeeeeeoopppoorróózaaa...

Současný živoottnní styyl častoo zkraaccujjeeee ččas 
strávený venkkuu aa ttím redduukkujee ssyynnntttéézzzu 
vitaminu D.

MENOPAUZA

NEDOSTATEČNÁ EXPOZICE 
SLUNEČNÍM ZÁŘENÍM

Někdy bbývváá obtížnéé ddosáhhnnoouutt 
doporuččeennéé denní dávvkkyy poouuzzee 
z výživy. Něěkterá jídlaa, jako nnaappř. ttuučnné 
ryby, vajeečnnýý žloutek, oolej z trreessččíchh 
jater a mlléčnné výroby, oobsahujíí vvitammin 
D přirozeeněě, ale jejich ppříjem nemmussííí 
pokrýt deennní potřebu..

DOSPĚLÝ VĚK 

S věkem se snižujje pprodukce 
vitaminu D v kůžii.

STARŠÍ JEDINCI
Staršší lidé tráví více času ve vnitřních proossttoorreecchh aa jjeejich kůžee 
nneeddookkáážže syntetizovat vitamin DD ttaakk úúččiinnněěě,, jjjjaakkkkoooo ddřříve.

LIDÉ S LIMITOVANOU EXPOZICÍ 
SLUNEČNÍMU ZÁŘENÍ
LLiidddéé ttrrávícíííí vvvvětšinnuu času doma, ženy nosící dlouhé šaty 
aa ppookkrrývkyy hhhhlavy zz náboženských důvodů a lidé se
zzzaammměěssttnánníííímmmm, kteerré omezuje možnost expozice slunečnímu
zzzáářřeníí,, velmmmmiiii pravvděpodobně nezískávají dostatečné
mmnožžsství vviiiittttaaminuu D ze sluneční expozice.

LIDÉ OBÉZNÍ NEBO SE ŽALUDEČNÍM BYPASSEM
VVěěttšší mmmnnnooožžžssttvvíí ppoodddkkkoožžnnnííhhhooo tttuuuukkkuuu bbrráááánnnnníí vvssssttttřřřeeeebbbbánní ddddoosssstttaaaattttkkku 
vviittaaammmiinnuu aa mměěnníí jjjjjeehhhhooo uuvvvvooollňňňooovvváánnnííí dddoooo kkkkrreevvvvnnnnníííhooo oooobbbběěěhhhhuuu..

LIDÉ SE ZÁNĚTLIVÝMI ONEMOCNĚNÍMI STŘEV 
A S ONEMOCNĚNÍMI ZPŮSOBUJÍCÍMI 
MALABSORPCI TUKŮ
AAAbbbbbssorrrppppccee vviittaaminnu D závisí na schopnosti 
sstřeevvvvaaaa aaabbbbsssooorrbbovaat tuky.

LIDÉ S VYŠŠÍ PIGMENTACÍ KŮŽE
TTmmaavvššííí kkůůžžžžeeee,, zzppůůssoooobbbbeeeennnáááá vvětšššíímm mnnoožžsssstttvvímmm pigmennttu 
mmeellaattoonniinnuu vvvv eeepppiiidddddeeeerrrrmmmmiiss,, rreeeedddduuuukkkkuuuujjjjjeeeee ssccchhhoopnnoost kkůůůžžžžee 
pprroodddukkovvaattt vvvviiitttaaammmiiiinnnnn DD bbběěhhheeeemmmm  ssllllluuuunnnneeččníí expoozziiicccceee..

National Institutes of Health
Center for Disease Control and Prevention

https://vitaminad3ibsa.it/en/

ZNEČIŠTĚNÍ 
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Oxid siřičitý v ovzduší absoorrbuje UV zzáření 
a tím snižuje syntézu vitamminu D.

Opalovvaaccí přípraavvkky s vvyyssoookkkýýmm SPF 
limitujíí  ssyyntézu vviitaaminnuu DDDD..

POUŽÍVÁNÍ PŘÍPRAVKŮ 
S UV FILTRY

KOJENÍ NOVOROZENCI
Mateřskéé mléko neposkytuje novorozencům 
adekvátnní množsství vitaminu D.



PŘI RIZIKU NEDOSTATKU
2 000 IU vitaammiinnnuuuu DDDD3333 deennnnněěě

snnnaaaddnnááá aa pppppppprrrraaaakkttiicckkáá 
ffoorrmmma uuuuužžžžžžiitíí

rozpppuussttíí ssee 
bběěhemmm nněkolliikka 
vvttteřřiinn na jazzyykkuu

22 000000 IIUU
vv jeddnnéé ddáávvccee

bbbbeeeezz zzzzaappíííjjenníí

BBBBEEEEZZZZ lllleepppppkku
BBBBBEEEEEZZZZZ GGGGGGGMMMMMMOOOO

BBBBBEEEEEZZZZ lllllaaaaaaakkkktttttóóózzzzzyyyyyyyy
((<<<<11100000 mmmmmmmmggggg/////1111000000000  gggg)))ggg))

11xx ddeennnněě

1 X
DENNĚ1 X Ě

Vitamin D3 fi lmy dispergovatelné v ústech
inovativní způsob každodenního příjmu vitaminu D
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ssnnaaadddnnéé  uuužžžžžiiiitttííí kkdyykkolliivv bběěhheeemmm dddnnneee,,, 
a ttoo i oosssoooobbbbaaaami, kktteerréé mmmaaaajjíí oobbbtttííížžžeeee  
ssss pppppooolllyyyyykkkkáááánnníííímmmm nnnebbo jjssoooouuu uuuppoouuutáánnnyy 

nnnnnaaaaa llllůůůůžžžžkkooo nnnneeebbooo vveeee zzzzvvvvlláááššššttěě 
kkřřeehhkkkéééémmm sssstttaaavvvuu

ppprvnnnnníííííí dddooppllnněěkk ssttrraavvyy 
sss  vvvvitttaaammineeemm  DD 

vyyyyrobbeeeeennýýý tteeecchhnnoollooggiiíí
IIBBBSSAAAAA FFiillmmTeecccchhh™™

Filmy dispergovatelné v ústech
nabízí inovativní způsob 
každodenního podání vitaminu D.

IBSA Vitamin D3, doplněk stravy, 
2 000 IU k pokrytí denní potřeby 
vitaminu D různých věkových skupin.

https://vitaminad3ibsa.it/en/
https://www.codifa.it/farmaci/c/colecalciferolo-doc-colecalciferolo-vitamine-d/

https://vitaminad3ibsa.it/en/
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Vitamin D3
            doplněk stravy se sladidly

Doplněk stravy pro osoby 
s RIZIKEM nedostatku vitaminu D.

Filmy dispergovatelné 
v ústech

Distributor:
IBSA PHARMA s.r.o., Senovážné nám. 1463/5
110 00 Praha 1 - Nové Město
E-mail: info.cz@ibsagroup.com
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