
fin VitaD3caps / fin VitaD3tabs

Prírodný vitamín D z lanolínu
Starostlivosť o kosti, svaly a zuby

Výživové doplnky VitaD3drops, VitaD3caps a VitaD3tabs 
obsahujú prírodný vitamín D3, ktorý je izolovaný z lanolí-
nu získaného z ovčej vlny.
Sú k dispozícii v kapsulách v olejovej forme, alebo v tabletách 
(sú chutné, vhodné na cmúľanie), alebo v kvapkách (olejové 
kvapky bez alkoholu, najvhodnejšia forma pre deti).

Vitamín D 
• prispieva k normálnemu vstrebávaniu a využitiu vápnika a fosforu
• pomáha udržať optimálnu hladinu vápnika v krvi
• má prospešné účinky na udržanie zdravých kostí a zubov
• prispieva k správnej činnosti svalov
• podieľa sa na procese delenia buniek
• je potrebný pre normálny rast a vývoj kostí u detí
• je dôležitý pre funkciu imunitného systému
Vitamín D je nevyhnutný pri nedostatku slnečných lúčov, potreb-
ný najmä počas zimných mesiacov alebo v oblastiach s inverziou 
a smogom, prospešný pre všetky vekové kategórie.

Balenie: 120 tabliet. Odporúčané dávkovanie: 1 cmúľacia tabl. denne, ráno, 
rozpustiť v ústach. V 1 tablete je: vitamín D3 100 μg (4000 IU). Výživový dopl-
nok nie je určený deťom do 3 rokov, tehotným a dojčiacim ženám. Kvôli obsa-
hu manitolu (sladidlo z pšenice a kukurice) môže mať pri nadmernej konzumá-
cii laxatívne účinky.

fin VItaD3tabS

Balenie: 10 ml s pipetou. Odporúčané dávkovanie: 1 kvapka denne, ráno, 
s jedlom. V 1 kvapke je: vitamín D3 10 μg (400 IU). Výrobok nie je určený 
deťom do 3 rokov.
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Balenie: 100 kapsúl. Odporúčané dávkovanie: 1 kapsula denne, ráno, s jed-
lom, zapiť. V 1 kapsule je: vitamín D3 50 μg (2000 IU). Obal kapsule obsahuje 
hovädziu želatínu. Výrobok nie je určený deťom do 3 rokov, tehotným a doj-
čiacim ženám.
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(výživový doplnok) 

(výživový doplnok) (výživový doplnok so sladidlom)

Finclub SLOVAKIA spol. s r.o., Na Priekope 114/53, 
010 01 Žilina, tel.: 0800 113 114, www.finclub.sk

Váš kontakt: 

Odporučená denná dávka sa nesmie presiahnuť. Produkty nie sú vhodné pre deti 
do 3 rokov a na používanie ako náhrada rozmanitej stravy. Skladujte do 25 °C, mimo 

dosahu detí. Odsúhlasené Úradom verejného zdravotníctva SR.


