
 

НАНОДЕТРИМ D3 2000 МО СПРЕЙ ОРАЛЬНИЙ  

Вітамін D3 2000 МО (50 μг (мкг)) 200  доз 30 ml (мл)           

 

1 доза спрею забезпечує 2000 МО/50 μg (мкг) вітаміну D3 

 

СКЛАД. 

Очищена вода; підсилювач смаку і аромату   концентрат лимонного соку; підсолоджувач – 

стевіол глікозиди (Е960); стабілізатор -  гуміарабік (Е414); холекальциферол (вітамін D3); 

загущувач - сорбат калію (Е 202); емульгатор - знежирений лецитин соняшника; підсилювач 

смаку і аромату - ефірна олія м’яти (М'ята польова); стабілізатор - ксантанова камедь (Е415). 

Підходить для вегетаріанців. Без ГМО, лактози та глютену. 

 

ПОКАЗАННЯ 

НАНОДЕТРИМ D3 2000 МО оральний спрей, що забезпечує швидку абсорбцію вітаміну D3. 

Спрей доставляє вітамін D3 через слизову оболонку рота безпосередньо в кров, на відміну від 

капсул або таблеток. Вітамін D3 модулює імунну систему та допомагає кісткам залишатися 

міцними та здоровими. 

 

ПЕРЕВАГИ: 

• Підтримує здоров’я кісток 

• Зручний спрей для порожнини рота 

• Надовго вистачає  

• Приємний м’ятний смак 

• Швидке всмоктування 

• Вегетаріанський 

• Без цукру 

• Ланолін як природне джерело              

 

СПОСІБ СПОЖИВАННЯ  ТА ДОЗИ. 

При використанні в перший раз, прокачати помпу, натиснувши 3-4 рази.  

Добре струсіть флакон перед використанням.  

Розпиліть спрей під язик або на внутрішню сторону щоки.  

При одному натисканні на помпу утворюється аерозоль, в якому міститься 1 доза спрею, що 

забезпечує 2000 МО/50 μg (мкг) вітаміну D3.  

Після використання закрийте ковпачком та тримайте флакон у вертикальному положенні. 

Якщо спрей не використовувався протягом тривалого періоду, струмінь може зменшитись. 

Якщо так, промийте теплою водою, щоб усунути перешкоду. 

 

Загальна характеристика Вітаміну D: 

сприяє нормальній роботі імунної системи 

сприяє підтриманню кісток у нормальному стані 

сприяє нормальній роботі м’язів 

сприяє нормальному всмоктуванню/засвоєнню кальцію та фосфору 

сприяє нормалізації рівня кальцію в крові 

сприяє підтриманню зубів у нормальному стані 

бере участь у поділі клітин. 

  

 

 

 

 

 

https://chemiday.com/uk/encyclopedia/14-1-0-133
https://chemiday.com/uk/encyclopedia/14-1-0-133


Дані Європейського відомства з безпеки харчових продуктів. 

Європейське відомство з безпеки харчових продуктів (EFSA) встановило максимально 

допустимі значення для щоденної дози споживання вітаміну D*. 

Вік (роки) 
Максимальне допустиме 

добове споживання вітаміну D 

0-1 рік 25 μg (мкг) (1000 МО) 

1-10 років 50 μg (мкг) (2000 МО) 

11-17 років 100 μg (мкг) (4000 МО) 

Дорослі (старше 18 років)  100 μg (мкг) (4000 МО) 

Вагітні жінки та у період годування груддю 100 μg (мкг) (4000 МО) 

* Scientific Opinion on the Tolerable Upper Intake Level of vitamin D EFSA Panel on Dietetic Products, 

Nutrition and Allergies (NDA); EFSA Journal 2012; 10 (7): 2813. 
 

Не перевищувати зазначену рекомендовану кількість для щоденного споживання. 
 

Не є лікарським засобом. Дієтична добавка з вітаміном D3 

 

Застереження щодо використання: Дієтичну добавку не слід використовувати як заміну 

повноцінного раціону харчування. Не перевищуйте рекомендовану добову дозу. Перед 

використанням рекомендована консультація лікаря.  

 

Форма випуску: спрей оральний; по 30 ml (мл) спрею у пластиковому флаконі з ковпачком.  

 

Умови зберігання: зберігати при температурі від 15-25 °С, у захищеному від світла місці. 

Зберігати в недоступному для дітей місці. 

 

Термін придатності: 2 роки від дати виробництва, вказаній на пачці. 

 
 

Виробник: Нордейд Лтд, вул. Академія тее 21/1, Таллінн, Хар'юмаа, Естонія / Nordaid Ltd, 

Akadeemia tee 21/1, Tallinn, Harjumaa, Eesti; на замовлення УАБ  «Фармліга», вул. Мейстру, 

9, м. Вільнюс, LT-02189, Литовська Республіка/UAB «Farmlyga», Meistru str. 9, Vilnius, LT-

02189, Republic of Lithuania.  

Представництво виробника в Україні щодо прийняття претензій: ПРЕДСТАВНИЦТВО 

“УАБ “ФАРМЛІГА”, Україна, 07300 Київська область, м. Вишгород, вул. Шолуденка, 1, тел: 

+38 067 373 79 83.  

Імпортер: СП «ОПТІМА-ФАРМ, ЛТД» Україна, 01103, м. Київ, вул. Кіквідзе, 18-а, тел/факс: 

+ 38 044 490-53-10 
 


