
Vitamina D3 pentru copii, în ulei 
vegetal, cu pompiță pentru 
administrare.

ATENȚIE: pentru a atașa pompița 
pentru administrare, desfaceți capacul 
sticluței, îndepărtați folia de protecție 
de pe gura sticluței, apoi atașați 
pompița care ajută la dozarea exactă a 
cantității de vitamina D3 care trebuie 
administrată.

Ingrediente: ulei vegetal MCT 
(trigliceride cu lant mediu); vitamina D3 
(colecalciferol) – ulei concentrat; 
DL-alpha-tocoferol– antioxidant.
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Vitamina D3
Supliment alimentar

Colecalciferol

*%VNR – valorile nutriționale de 
referință cf. Reg. 1169/ 2011
**1 doza = un puf

Două doze = două pufuri (două apăsări 
pe pompița până la capăt) asigură o 
cantitate de 10 µg (400 UI) 
vitamina D3.

PROPRIETĂȚI: 
Vitamina D3 are un rol important, 
contribuind la menținerea 
concentrațiilor normale de calciu în 
sânge, la menținerea sănătății 
sistemului osos și la funcționarea 
normală a sistemului muscular.

Vitamina D3 contribuie la funcționarea 
corespunzătoare a sistemului imunitar 
și la menținerea sănătății dinților.
Suplimentarea alimentației cu 
vitamina D3 este recomandată 
bebelușilor din primele zile de viată, 
indiferent de modul de hrănire (lapte 
matern sau formule pentru sugari).

Recomandările experților, conform 
ghidului din Europa Centrală din anul 
2013, prevăd că, pentru a preveni 
deficiența de vitamina D3 la 
persoanele sănătoase, suplimentarea 
cu vitamina D3 să înceapă în primele 
zile după naștere, cu o doză zilnică de 
10 µg (400 UI).

În funcție de aportul zilnic de vitamina 
D3 în alimentație, la sugarii cu vârsta 
cuprinsă între 6 – 12 luni, sunt 
recomandate doze zilnice între 
10-15µg (400 – 600 UI).

INSTRUCȚIUNI DE FOLOSIRE:
Sanvero®- Vitamina D3 Colecalciferol 
dispune de o pompiță care asigură o 
dozare precisă a produsului.
Deșurubați capacul sticluței, 
îndepărțati folia de protecție de pe 
gura sticluței, apoi atașați pompița 
care ajută la dozarea exactă a 
cantității de vitamina D3 care trebuie 
administrată.
Doza zilnic recomandată: pentru un 
efect benefic este, pentru sugari, din 
primele zile de viață, 2 pufuri o dată 
pe zi (apăsați/activați de două ori pe 
pompița dozatoare până la capăt) sau 
1 puf de două ori pe zi 
(apăsați/activați o dată pe pompița 
dozatoare până la capăt).
Administrarea trebuie să se facă la 
recomandarea medicului pediatru.
Sanvero®- Vitamina D3 Colecalciferol 
se administrează direct în gurița 
bebelușului (introduceți vârful 
pompiței între buzele bebelușului și 
activați pompița), fie combinat cu 
laptele (matern sau formula pentru 
sugari).
Sanvero®- Vitamina D3 Colecalciferol 
este recomandat sugarilor, din prima 
zi după naștere.
Nu depășiți doza zilnică recomandată.
Produsul este un supliment alimentar 
și nu poate înlocui o dietă variată și 
echilibrată.
Un flacon de Sanvero®- Vitamina D3 
Colecalciferol asigură necesarul 
pentru o lună, daca este administrat în 
doza zilnică recomandată de 10 µg.

CONTRAINDICAȚI: 
hipersensibilitate la oricare dintre 
componentele produsului.

Condiții de păstrare: A se păstra în 
ambalajul original, la temperatura 
camerei (sub 25 °C), ferit de umezeală 
și de lumina directă a soarelui.

A nu se lăsa la îndemâna și la vederea 
copiilor.

După prima deschidere, se va 
consuma în maxim 12 luni.

Perioada de valabilitate: 3 ani. 
Perioada de valabilitate se referă la 
produsul sigilat, în ambalaj original, 
păstrat corespunzator.

Produs fabricat în Polonia, 
respectând standardele GMP 

Deținător notificare:
S.C. DONA. LOGISTICA S.A.
Str. Pădurii, nr. 4, Chitila, Ilfov, 
România 

Supliment alimentar notificat la M.S. 
cu nr. 4213 /29.05.2020
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