
ORTHO D – D3+K2&B5 

Cutie cu flacon ce conține 90 de capsule a câte 520mg 

În primul rând dorim să vă mulțumim pentru că - în ciuda multitudinii de variante de diverse calități existente pe piață – ați ales 
produsul nostru premium, un concept 100% românească pus în practică de producători care se ridică la cele mai înalte exigențe 
europene. 

Ce este ORTHO D – D3+K2&B5? Este un supliment alimentar micronutrițional FĂRĂ GLUTEN, FĂRĂ LACTOZĂ și FĂRĂ FRUCTOZĂ, pe 
bază de colecalciferol (formă D3 a vitaminei D), menaquinona MK-7 (vitamina K2) și D-pantotenat de calciu (o formă a vitaminei B5) destinat 
echilibrării aportului, sintezei și metabolismului vitaminei D în organism. 

Oricare celulă, țesut sau sistem de țesuturi care formează organele are nevoie de anumite concentrații de micronutrienți spec ifici. Numai 
asigurând un aport micronutrițional cât mai apropiat de cel fiziologic se poate obține mediul intern necesar funcționării optime și capaci tății 
crescute de a se opune agenților interni sau externi care încearcă să le destabilizeze. O astfel de structură, bine echilibrată din punct de vedere 
micronutrițional, va avea o viață mai lungă și mai bună, o funcționare optimizată și un răspuns mult mai bun la tratamentele medicale, dacă 
acestea sunt necesare. Aproape toate celulele organismului au nevoie de vitamina D, aceasta având rol modulator pentru aproximativ 6000 de 
gene (peste un sfert din genele active din genomul uman). 

Ce conține ORTHO D – D3+K2&B5? 

Ingrediente nutrițional active/ doza (1 cps /zi): D- Pantotenat de calciu/ Vitamina B5 – 1,5mg (25%VNR*), Colecalciferol / Vitamina D3 – 
25mcg / 1000UI (500%VNR*) și Menachinona MK-7/ Vitamina K2 – 18,75mcg (25%VNR*). *Valoare Nutrițională de Referință cf. Regulament 
1169/2011. Alergeni: 0.  

 
Care sunt rolurile acestei combinații de micronutrienți? Micronutrienții îndeplinesc funcții multiple în organism, dar nu întotdeauna pot fi 
sintetizați de către acesta. De aceea trebuiesc aduși din exterior prin hrana, suplimente alimentare și medicamente. Medicul,  farmacistul sau 
dieteticianul/ nutriționistul vă pot explica rolul și funcțiile particulare ale micronutrienților din ORTHO D – D3+K2&B5 în funcționarea normala a 
multor aparate și sisteme, inclusiv în cea a sistemului imunitar, însă – în mare – aceștia îndeplinesc următoarele funcții: 

Vitamina B5 contribuie la: ■ Metabolismul energetic normal. ■ Sinteza normală și metabolizarea hormonilor steroizi, a vitaminei D și a unor 
neurotransmițători. ■ Reducerea oboselii și extenuării. ■ Performanța mentală normală. 

Vitamina D3 contribuie la: ■ Absorbția/ utilizarea normală a calciului și fosforului. ■ Menținerea concentrațiilor normale de calciu în sânge. ■ 
Menținerea sănătății sistemului osos. ■ Menținerea funcționalității normale a sistemului muscular. ■ Menținerea sănătății dinților. ■ 
Funcționarea normală a sistemului imunitar. ■ Procesul de diviziune celulară. 

Vitamina K2 contribuie la: ■ Coagularea normală a sângelui. ■ Menținerea sănatatii sistemului osos. 

Cine și când poate utiliza ORTHO D – D3+K2&B5? Este un produs destinat adulților. Femeile gravide îl pot utiliza fără probleme atât timp cât 
nu depășesc doza maximă admisă. Deși, de obicei, ORTHO D – D3+K2&B5 este indicat de medic sau dietetician /nutriționist, el poate fi utilizat 
și din propria opțiune în condițiile de respectare a dozei indicate pe ambalaj.  

Cum se utilizeaza ORTHO D – D3+K2&B5? Recomandarea este de 1 capsule/zi, cu un pahar de apă, de preferat la micul dejun. În cadrul 
anumitor regimuri igieno-dietetice (inclusiv cele destinate modulării imunității), medicul sau dieteticianul/ nutriționistul Dvs. – în funcție de propria 
sa experiență - poate să indice o utilizare constantă și îndelungată de 1 capsulă pe zi sau chiar doze mult mai mari! Respectați-i indicațiile!  

Precauții - a nu se depăși doza recomandată pentru consumul zilnic. Nu este recomandat copiilor mai mici. Suplimentele alimentare nu 
înlocuiesc un regim alimentar variat și echilibrat și un mod de viață sănătos și nu poate fi considerat o sursă unică de hrană. A nu se lăsa la 
îndemâna si la vederea copiilor mici. 

Condiții de păstrare - în cutia originală la loc uscat și temperatura camerei.  

Valabilitate – 3 ani de la data producției. A se consuma, de preferință, înainte de sfârșitul lunii menționate pe ambalaj. 

Producator: Enzime SL, Barcelona / Spania pentru A&A Naturomedica BIO-Dietetic Group SRL. 

Detinator notificare si Distribuitor în U.E.: A&A Naturomedica BIO-Dietetic Group SRL, București, Luptatorilor 56. Comenzi la: 0721 328509 
sau www.depozitbio.ro 

Notificat la Ministerul Sănătății: 4538/09.12.2020 


