
ДІЄТИЧНА ДОБАВКА. НЕ Є ЛІКАРСЬКИМ ЗАСОБОМ

Вітамін D3 (у формі холекальциферолу) 20 мкг (800 МО),  
таблетки жувальні

Дефіцит вітаміну D лежить в основі  
ряду патологічних станів і захворювань9
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Недостатність вітаміну Д є фактором ризику розвитку патології кісткової 
системи та інших соціально важливих хронічних захворювань4:  
• цукровий діабет 2 типу, 
• серцево-судинні захворювання, 
• деякі види раку, 
• аутоімунні захворювання 
• інфекційні хвороби,
а також асоційована з підвищеною летальністю.4

Дефіцит вітаміну D спостерігається у 81,8% українців,  
недостатність у 13,6%,  і тільки в 4,6% випадків рівень  
вітаміну D в сироватці крові — в межах норми1

Рівень вітаміну D у сироватці крові в українців1

Пацієнти, які систематично приймають глюкокортикоїди, 
знаходяться в зоні ризику виникнення тяжкого дефіциту  
вітаміну D4



Вітамін D при остеопорозі:
Вітамін D є необхідним для здоров’я кісток. Низький рівень вітаміну D може 
призвести до недостатнього всмоктування кальцію, вторинного гіперпаратиреозу, 
що супроводжується високою інтенсивністю кісткового метаболізму і збільшенням  
ризику переломів, особливо у осіб з ОП і у літніх людей.6

• Недостатність вітаміну D дуже поширена серед хворих із остеопорозом, які отримують 
лікування, і, особливо, у пацієнтів старшого віку з порушенням функції нирок.7

• Відповідь на антирезорбтивну терапію є гіршою при недостатності вітаміну D7

Вітамін D при РА  
(ревматоїдному артриті)2:
• У пацієнтів із полісуглобовою  

формою РА дефіцит та недостатність 
вітаміну D реєструють у 37,63%

• Встановлено негативний взаємо- 
зв’язок між рівнем 25(ОН)D (головний 
метаболіт вітаміну Д) у сироватці крові 
та клінічними і біохімічними показни-
ками активності РА

• Дефіцит вітаміну D можна розглядати 
як вірогідний предиктор високої 
активності РА (AUROC=0,67)

Вітамін D при СЧВ  
(системному червоному вовчаку) 2:
• Виявлена негативна кореляція між 

рівнем 25(ОН)D і клініколабораторними 
показниками активності СЧВ

• У 67% хворих на СЧВ виявлена 
недостатність вітаміну D 

• Зниження рівня вітаміну D достовірно 
асоціювалось з підвищеним індексом маси 
тіла, артеріальною гіпертензією, цукровим 
діабетом, підвищеним рівнем фібриногену 
та С – реактивного протеїну, а також більш 
високими показниками активності СЧВ

Дозування:
Рекомендовано підтримувати концентрацію 25(OH)D 
в діапазоні від 30 до 60 нг/мл4 

Для досягнення рівня 25(ОН)D більше 30 нг/мл, слід 
вживати не менше 1800 – 4000 МО вітаміну D на добу.4

Вітамін D при СЧВВітамін D при РА

Віта
мін D при остеопорозі



Дієтична добавка «Супер Д / Super D». 
Склад: 1 таблетка містить 20 мкг вітаміну D3 
(холекальциферолу). 

Рекомендації щодо вживання: рекомендується 
в якості дієтичної добавки до раціону харчування 
як додаткове джерело вітаміну D3, з метою ство-
рення оптимальних дієтологічних умов функціо-
нування організму. Не є лікарським засобом. 

Спосіб застосування та рекомендована добо-
ва доза: вживати дітям з 4 років по 1 таблетці 
на день. Таблетку можна розжувати, проковт-
нути цілою або розсмоктати. Дітям старшого 
віку і дорослим підбір дозування здійснюється 
індивідуально, в залежності від показань, стану 
здоров`я та лабораторних показників.4 

Протипоказання та застереження при спожи-
ванні: індивідуальна чутливість до компонентів. 
100 жувальних таблеток у пляшці. 

Виробник: «Фарміа Оі», Калліоті 2, ФІ-04360 
ТУУСУЛА, Фінляндія/«Pharmіa Oу», Kalliotie 2,  
FI-04360 TUUSULА, Finland тел.: +3589 825 4030, 
www.pharmia.fi

Інформація надана скорочено. Інформація для медичних та фармацевтичних працівників, а також 
для розповсюдження у рамках спеціалізованих заходів з медичної тематики. Не є рекламою. 
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