
Vitamina D3 2000UI

PENTRU OASE SĂNĂTOASE
ȘI IMUNITATE SPORITĂVITAMINA

Experiența acumulată de-a lungul anilor ne-a învățat o mulțime de lucruri: responsabilitate, 
performanță, inovație, grijă și, mai presus de orice, faptul că aceste valori au sens doar dacă 
sunt puse în slujba oamenilor. De aceea , noi, Biofarm®, lucrăm zi de zi, oră de oră, pentru 
oameni, pentru sănătatea și starea ta de bine. Ne certificăm și ne recertificăm periodic la cel 
mai înalt standard internațional toate sistemele, liniile de producție și orice alt aspect care ține 
de promisiunea noastră- să oferim produse sigure și de cea mai bună calitate. 

Prin ingredientul său activ, Bioland 
Vitamina D3 2000 UI contribuie la 
funcționarea normală a sistemului 
imunitar, la menținerea sănătății 
sistemului osos și la menținerea 
funcției normale a sistemului 
muscular.

Comprimate 
Supliment alimentar

Ingrediente
Agent de încărcare (sorbitol), Vitamina D3 50 μg (Cholecalciferol), acid L-ascorbic, agenți 
antiaglomeranți (polietilenglicol - PEG 6000, săruri de magneziu ale acizilor grași, talc).

Acţiune
Vitamina D3 are un rol extrem de important în buna funcționare a sistemului osos, întărirea sistemului 
imunitar și în menținerea unei stări bune de sănătate.
Ea ajută la fixarea calciului în diverse părți ale organismului, în special în oase și în dinți, participând 
și la procesul de diviziune celulară.

Utilizare
Se recomandă 1 comprimat pe zi, nemestecat, în timpul mesei sau imediat dupa aceasta, cu o 
cantitate suficientă de lichid. 

Atenţionări
Produsul este un supliment alimentar și nu trebuie să înlocuiască o dietă variată și echilibrată și un stil 
de viață sănătos. 
A nu se depăşi doza recomandată pentru consumul zilnic. Consumul în exces poate avea efect 
laxativ.
A se consuma, de preferință, până la sfârșitul datei de expirare înscrisă pe ambalaj.
A nu se lăsa la îndemâna şi vederea copiilor mici.
Utilizarea acestui supliment în perioada de sarcină sau alăptare se face numai la recomandarea 
specialistului.
Nu aruncaţi niciun supliment alimentar pe calea apei sau a reziduurilor menajere. Întrebaţi farmacistul 
cum să aruncaţi suplimentele alimentare pe care nu le mai folosiţi. Aceste măsuri vor ajuta la 
protejarea mediului.

Condiţii de păstrare
A se păstra la temperaturi sub 25 °C, în ambalajul original, ferit de lumină.

Mod de prezentare
Cutie cu 1 blister cu 30 de comprimate.

Producător: 
VITAR S.R.O.
třída Tomáše Bati 385, Louky, Zlín,76302, Republica Cehă

Distribuitor/Deținător notificare:
Biofarm S.A.
Str. Logofătul Tăutu nr. 99, sector 3, București, România                                                    INT 24700 L
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