
 
 

Vitamina D3 Krka 1000 UI comprimate 

 

colecalciferol 

 

contribuie la funcționarea normală a sistemului imunitar 

contribuie la menținerea sănătății oaselor și a funcției normale a mușchilor 

o dată pe zi 

pentru copii și adulți 

gust plăcut 

supliment alimentar 

 

Compoziție 

 1 comprimat % VNR* 
Vitamina D3 (colecalciferol) 25 µg 500 
*VNR - Valori nutriționale de referință 

 

Ingrediente 

Agenți de îngroșare (manitol, amidon, celuloză), amidon modificat, agent de glazurare (săruri de 

magneziu ale acizilor grași, talc), agent antiaglomerant (dioxid de siliciu), zahăr, colecalciferol 

(vitamina D3). 

 

Nu conține conservanți, coloranți și arome. Nu conține gluten și lactoză. 

 

Ce este vitamina D 
Vitamina D3 (colecalciferolul) este o formă de vitamină D. Este singura vitamină care poate fi 

sintetizată în corpul uman, unde are multe funcții.  

Organismul uman poate produce vitamina D, dar pentru aceasta pielea trebuie expusă la lumina 

soarelui. În acest mod, oamenii dobândesc aproximativ 80-90% din necesarul de vitamină D. Cantități 

foarte mici de vitamină D sunt ingerate împreună cu alimentele. Puține alimente conțin în mod natural 

vitamina D, în special cele de origine animală (de exemplu, peștele gras, uleiul de pește, gălbenușul de 

ou și ficatul). 

 

Funcțiile vitaminei D în organism 

- Contribuie la funcționarea normală a sistemului imunitar la copii și adulți. 

- Contribuie la absorbția normală a fosforului și a calciului și menținerea concentrațiilor normale 

de calciu în sange.  

- Contribuie la menținerea sănătății oaselor și a dinților și, de asemenea, la funcția normală a 

mușchilor. 

- Este necesară pentru creșterea și dezvoltarea normală a oaselor la copii. 

 

Când poate fi obținută suficientă vitamină D prin expunerea la soare 
Organismul nostru este capabil să producă suficientă vitamină D dacă pielea este expusă la soare timp 

de 15 minute în fiecare zi, între orele 10 și 15. Este necesară prezența razelor ultraviolete UV-B. 

Producția de vitamină D este eficientă timp de aproximativ 4 luni pe an, de la mijlocul lunii aprilie 

până la mijlocul lunii august (în funcție de latitudine), când soarele este mai puternic și petrecem mai 

mult timp în aer liber. Producția vitaminei D este limitată în celelalte luni. 

 

Producția redusă a vitaminei D la nivelul pielii este influențată de diverși factori, de exemplu: 

- vremea înnorată, smog, ceață sau poluare, 

- îmbrăcăminte groasă, 

- utilizarea de produse de protecție solară (factorul de protecție solară 15 reduce producția de 

vitamina D cu cel puțin 95%). 

 

Cand apare deficiența de vitamina D si cum poate fi detectată 
Deficiența de vitamina D apare mai frecvent la persoanele care stau mai ales la interior și la persoanele 

care sunt acoperite atunci când sunt în aer liber. De asemenea, poate apărea la vârstnici, deoarece 



 
 
producția de la nivelul pielii este mai mică.  

 

Deficiența de vitamina D este dificil de recunoscut, deoarece semnele sunt ușoare, de exemplu 

oboseală și dureri musculare sau osoase, care sunt, de asemenea, comune și pentru alte probleme de 

sănătate. Deficiența de vitamină D poate fi determinată prin teste de sânge. 

 

Suplimentarea cu produse care conțin vitamina D se recomandă dacă organismul nu primește 

suficientă vitamină D prin expunere la soare sau din alimentație. 

 

Cum se administrează Vitamina D3 Krka 

 

 Doze recomandate 

Adulți și copii cu vârsta peste 

11 ani 

1 comprimat pe zi sau la două 

zile 

Copii cu vârsta de 3 ani până la 

10 ani 

1 comprimat la două zile 

Gravide sau femei care 

alăptează 

1 comprimat la două zile 

 

Se recomandă administrarea comprimatelor în timpul mesei. 

 

Vitamina D3 Krka poate fi utilizată și de către gravide sau femei care alăptează.  

 

Dozele zilnice maxime de vitamină D care nu trebuie depășite sunt: 

-  Adulți și copii cu vârsta peste 11 ani: 4000 UI sau 100 μg de vitamina D, corespunzând la 4 

comprimate de Vitamina D3 Krka 1000 UI; 

- Copii cu vârsta cuprinsă între 3 și 10 ani: 2000 UI sau 50 μg de vitamină D, care corespund la 2 

comprimate Vitamina D3 Krka 1000 UI. 

 

Adulții și copiii de peste 6 ani pot înghiți comprimatul întreg. La vârstnici, în cazul dificultăților de 

înghițire, comprimatul poate fi dispersat într-o linguriță sau într-un mic recipient transparent (de 

exemplu, un pahar), într-o cantitate mică de apă. 

 

 Precauții la copii 

Înainte de administrare la copii cu vârsta de 3 ani până la 6 ani, comprimatul trebuie dispersat în 

apă. Nu le dați comprimatul întreg, deoarece nu îl pot înghiți; există riscul de sufocare. 

Se recomandă, de asemenea, prudență la copiii cu vârsta cuprinsă între 6 și 11 ani. 

 

Puteți dispersa un comprimat într-o linguriță și administrați comprimatul direct în cavitatea bucală a 

copilului. Alternativ, puteți utiliza un recipient mic, transparent (cum ar fi un pahar) și o cantitate mică 

de apă. Produsul are un gust plăcut. Este posibil să dureze puțin timp (aproximativ 2 minute) pentru 

dispersarea comprimatului, dar puteți accelerați procesul prin clătinare blândă. Aveți grijă ca întreaga 

doză să fie înghițită. 

 

Un comprimat de Vitamina D3 Krka 1000 UI conține zahăr 1,93 mg.  

 

Nu luați Vitamina D3 Krka dacă sunteți alergic la oricare dintre ingredientele produsului. 

 

Păstrare 

A se păstra în ambalajul original pentru a fi protejat de lumină. 

A se păstra la temperaturi sub 25° C. 

 

A nu se lăsa la vederea şi îndemâna copiilor. 

A nu se depăşi doza recomandată pentru consumul zilnic.  

Consumul excesiv poate avea efect laxativ. 



 
 
Suplimentele alimentare nu trebuie sa înlocuiască o dietă variată şi echilibrată şi un stil de viaţă 

sănătos. 

 

 

Ambalaj 

Cutie cu blistere cu 10, 30, 50, 60, 90, 100 sau 200 comprimate. 

 

Producător 

KRKA, d.d., Novo mesto 

Šmarješka cesta 6 

8501 Novo mesto, Slovenia 

www.krka.si   

 

 

 


