D3-vitamin
TABLETTA

2200 NE (55 µg) D3-vitamint tartalmazó étrend-kiegészítő tabletta

D-vitamin Kisokos
“Egy tabletta napfény”

D3-vitamin
TABLETTA

Mikor ajánljuk?
• D-vitamin hiányos állapot fennállása esetén.
• Napi D-vitamin bevitel biztosítására.

Kinek ajánljuk?
• Felnõtteknek.

Hogyan fogyaszd?
• Felnõtteknek naponta 1 db tabletta.

Meddig szedd?
• Használata javasolt minimum 2-3 hónapig.

Összetétel:
• Tömegnövelõszer (mikrokristályos cellulóz), kukoricakeményítõ, kolekalciferol, csomósodás gátló
(magnézium sztearát).

Fontos figyelmeztetés:
• Az ajánlott napi fogyasztási mennyiséget ne lépje túl!
• A termék kisgyermekek elõl elzárva tartandó!
• Az étrend-kiegészítõ nem helyettesíti a vegyes, változatos kiegyensúlyozott étrendet és az egészséges életmódot.
• A termék fogyasztása magas vér-, illetve vizelet-kalciumszint esetén, illetve kalciumtartalmú vesekövek esetén nem ajánlott!
• A készítmény fogyasztásánál figyelembe kell venni az egyéb készítmények D-vitamin tartalmát.

A D-vitamin részt vesz:
•
•
•
•

A kalcium és a foszfor normál felszívódásában és hasznosulásában.
A normál sejtosztódásban.
A megfelelõ izomfejlõdésben és mûködésében.
A vér normális kalciumszintjének fenntartásában.

A D-vitamin fontos szerepet játszik:
• A csontozat és fogazat normál szerkezetének kialakításában
és megõrzésében.

A D-vitamin szükséges:
• Az immunrendszer megfelelõ mûködéséhez.
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A D-vitamin forrása

D-vitamin szint 60 év felett

A D-vitamin valójában nem vitamin, hanem szervezetünk egyik legõsibb
hormonjának elõanyaga, mely elengedhetetlen a szervezet egészséges
mûködéséhez. Megtévesztõ elnevezésének hátterében orvos- történeti
okok állnak. A D-vitamin elõalakjaiból (D1-,D2-,D3- vitamin) a máj és a
vese segítségével alakul ki az aktív hormon.

Idôs korban csökken a bôrben keletkezô D3-vitamin mennyisége,
valamint a vese D-vitamin elôalakjaiból aktív molekulává történô átalakító képessége is. Ez részben magyarázatot adhat, az ebben a korban
gyakran tapasztalt D-vitamin hiányra. Ennek a korosztálynak kifejezetten
fontos odafigyelnie a D-vitamin pótlására!

A D1- és D2-vitaminok (kal-ciferolok) táplálékkal jutnak be szervezetünkbe,
míg a D3-vitamin (kolekalciferol) a bõrben képzõdik UV B sugárzás
hatására.

Forrás: www.webbeteg.hu; Takács, I. és mtsai. (2012). Hazai konszenzus a D-vitamin szerepérôl
a betegségek megelôzésében és kezelésében. Orvosi Hetilap, Szupplementum, 153., 5-26.

Magyarországon a késõ õsztõl kora tavaszig tartó idõszakban a
napsütéses órák száma jelentõsen kisebb, mint a késõtavaszi és nyári
idõszakokban. A szoláriumok által kibocsájtott UV A sugárzás pedig
nem alkalmas a D3-vitamin képzésére, így ez nem jelent megoldást a
D-vitamin pótlására ezekben azidõszakokban sem. Ezért Magyarországon
is gyakoribb lehet a D-vitamin hiány. A szervezet legfõbb D-vitamin
forrása a napfény (UV B sugárzás) hatására bõrünkben keletkezett
D3-vitamin. Élelmiszerrel a D-vitamin szükségletünk mindössze
10-20%-át tudjuk biztosítani, mert a magyarországi étkezési szokások
meglehetõsen alacsony D-vitamin szintet biztosítanak.

A D-vitamin és a gyerekek
Magzati korban a D-vitamin-ellátottság teljes mértékben az anya
D-vitamin szintjétôl függ. Az anyatej D-vitamin tartalma arányos az
anya D-vitamin szintjével, így a szoptatás alatt a csecsemô D-vitamin
szintje is még az anyától függ. Elengedhetetlen tehát a pótlás, ami ma
már a mindennapi gyakorlat része: csecsemôkortól D-vitamin cseppeket kapnak a gyermekek. Kisgyerekkorban a D-vitamin pótlása a késô
ôsztôl kora tavaszig tartó idôszakban szükséges lehet csakúgy, mint a
felnôtteknél.

Magas D-vitamin tartalmú ételek:
• hal (angolna, csuka, harcsa, hering, lazac, pisztráng, ponty, sügér,
tonhal)
• gomba (különösen a vargányagomba)
• kakaóbab
• tejtermékek
• tojássárgája
• máj
Vannak ételek, melyeknek magasabb a D-vitamin tartalma, azonban
ezekbôl nagyon sokat kellene enni, hogy fedezzék a napi szükséges
mennyiséget, (pl. 30 tojást). Vagyis a D-vitamin ellátottság nem
étkezési kérdés. A D vitamin-hiány megelôzésére tavasztól ôszig
D-vitamin pótlásra van szükség. A D-vitamin szedésének megkezdése
elôtt keresse fel kezelôorvosát!

A D-vitamin napi szükséglete
A D-vitamin hiány megelőzésére javasolt napi D3-vitamin bevitel:
•
•
•
•
•
•
•

Csecsemôknek: 400–1000 NE*
1 és 6 éves kor közötti gyermekeknek: 600–1000 NE
6 éves kor fölött: 600–1000 NE
Serdülôkorban: 800–1000 NE
Felnôtteknek: 1500–2000 NE
Terhes nôknek: 1500–2000 NE
Túlsúlyos felnôtteknek megelôzésként: 3000–4000 NE

D-vitamin hiány esetén ettôl eltérô dózisokra lehet szükség!
/*NE: Nemzetközi Egység, 1 ug (mikrogramm) =40 NE/

A D-vitamin hiány
Szakirodalomból jól ismert tény, hogy a D-vitamin hiány világszerte
jelentôs probléma. Ez hazánkat, a már korábban említett földrajzi
elhelyezkedés és étkezései szokások miatt kiemelkedôen érintheti.
Emésztôrendszeri betegségek esetén más fontos tápanyagokkal együtt
a D3-vitamin felszívódása is elégtelenné válhat. A D-vitamin hiány
fokozhatja az emlô- és a vastagbélrák kialakulásának kockázatát.
A D-vitamin hiány megelôzésére fokozott figyelmet érdemes fordítani!

A D-vitamin és a nyár
D-vitamin hiányt észleltek olyan területeken is, ahol a napsütéses órák
száma jóval több, mint hazánkban. Ennek hátterében a tûzô nap elôli
árnyékba menekülés, a test elfedése a perzselô napsugaraktól, valamint a magas faktorszámú fényvédô készítmények használata állhat.
D-vitamin hiány nyáron elôfordulhat fekete bôrûek esetében is, hiszen
a bôr fokozott pigmenttartalma gátolja a D3-vitamin képzést, így akár
tízszer annyi napsugárzásra is lehet szükségük ugyanannyi D3-vitamin
képzôdéséhez.

