
OPTIM D3 – picături uleioase 

 
 
 

✓ Supliment alimentar sub formă de picături uleioase ce conțin o formă de Vitamina 
D3 unică, de origine vegetală, perfect adaptată pentru vegetarieni și vegani, 
precum și pentru toți cei care preferă preparatele naturale, de înaltă calitate, fără 
pesticide și organisme modificate genetic.  

✓ 100% din plante. 
✓ Flaconul conține 20 ml, adică 380 de picături a câte 500 UI Vitamina D3 fiecare. 
✓ Utilizare: 1 – 6 picături/zi. 

 

 
Produs al: Laboratoire OPTIM-BIONOTO Sprl - Belgia 

Deținător Notificare și Distribuitor în România: A&A Naturomedica Bio-dietetic Group srl, Luptătorilor 56, București. 

Prețurile actualizate:  
- Pentru Persoanele Juridice Revânzătoare: www.depozitbio.ro sau luați legătura cu Reprezentantul Medical Zonal 
- Farmacii / Centre de Sănătate / Magazine Specializate: în funcție de politica de adaosuri comerciale a fiecărei unități 
- Comerț on-line: sunați la +40721.328.509 sau accesați: https://naturomedica.ro/optim-d3-picaturi-uleioase-flc-20ml-p1786/  

 
 

Care este importanța Vitaminei D? 

Înțelegerea rolului jucat de Vitamina D în organismul uman a evoluat în timp. Dacă în prima jumătate a secolului XX se considera a fi o 
simplă vitamină importantă pentru sănătatea sistemului osos al copiilor, acum cunoaștem că este prehormonul unuia dintre cei mai 
importanți hormoni steroidieni ai organismului, calcitriolul, care are efecte pansistemice. Astfel, acțiunea acestuia nu este legată doar 
de metabolismul mineral osos și de echilibrul fosfocalcic, ci și de alte importante efecte asupra mai multor aparate și sisteme (endocrin, 
imunitar, etc.), microbiotei intestinale sau unor importante mecanisme celule, unele dintre ele implicate în reglarea ciclului celular. Din 
cauza acestui amplu portofoliu de acțiuni, deficitul de vitamina D este legat nu numai de rahitism, de osteopenie și osteoporoză ci și de 
un riscul crescut sau de o evoluție negativă au multor alte patologii dintre care enumerăm diabet, boli cardiovasculare, cancerul, 
infecțiile și boli autoimune (Zaluaga, 2011). Astfel, Vitamina D este esențială pentru toate vârstele, contribuind la menținerea 
funcțiilor normale ale oaselor, dinților și mușchilor, la funcționarea normală a sistemului imunitar și având rol în procesul de 
diviziune celulară. 
 
Deși la prima vedere ar putea fi greu de crezut, chiar și în țările europene dezvoltate, populația se confruntă cu carența de Vitamina D. 
Astfel, în condiții normale de viață și muncă, circa 60% din populația Spaniei, 80% din cea a Franței și 95% din cea a Belgiei nu ating 
valorile plasmatice minim recomandate, având nivele de Vitamina D3 sub 30 ng /ml. (Vernay 2006-07, D. Aoudi 2009). 
 
În condițiile unei alimentații normale, organismul poate absorbi din dietă maximum 10 – 20% din necesarul zilnic de vitamina D. De 
aceea suntem tributari fie soarelui, fie suplimentării nutriționale! „Vitamina soarelui” sau Vitamina D3 / colecalciferolul - cea mai activă 
formă a vitaminei D - este sintetizată în piele prin conversia 7-dehidrocolesterolului sub acțiunea razele solare UVB (ultraviolete-B). 
Astfel, lipsa expunerii la soare, îmbătrânirea pielii și utilizarea produselor cosmetice protective împotriva soarelui, contribuie și ele la 
reducerea sintezei vitaminei D sau a metaboliților săi activi. Ca atare, în cele mai multe cazuri, este imposibilă menținerea nivelului 
optim de vitamina D fără suplimentarea cu vitamina D. 
 
Cum sunt clasificate concentrațiile plasmatice de Colecalciferol / Vitamina D3? 

De regulă, în cazul dozării plasmatice a Colecalciferolului / Vitaminei D3 / 25(OH) vitamina D, există următorul consens: 

✓ Sub 10 ng/ml - carență extremă, 10 – 20 ng/ml – carență, 20 – 30 ng/ml – insuficiență. 

✓ 30 – 100 ng/ml – interval recomandat. 

✓ Peste 100 ng/ml – nivel crescut, peste 150 ng/ml – nivel toxic. 

http://www.depozitbio.ro/
https://naturomedica.ro/optim-d3-picaturi-uleioase-flc-20ml-p1786/


Care sunt sursele alimentare de Vitamina D? 
 
Există mai multe variante ale vitaminei D, dar cele mai cunoscute sunt Vitamina D2 / ergocalciferol și D3 /colecalciferol. Vitamina D2 
este de obicei de proveniență vegetală, însă nu are o bună biodisponibilitate pentru om. Vitamina D3 - cu bună disponibilitate și 
activitate – este în principal de origine animală. Singura excepție, este cea care vă este propusă în OPTIM D3 și anume Vitamina D3 / 
colecalciferolul din lichenii canadieni. 
 
Cam ce alimente și care ar fi cantitățile necesare a fi consumate pentru a aduce 1000 UI de vitamina D? Astfel: 
✓ cca. 500 g din ciuperca Gălbior / Chantarellus – sursă bogată de Vitamina D2 / ergocalciferol. 
✓ cca. 10 - 12 ml de ulei de ficat de pește – sursă de Vitamina D3 / colecalciferol. 
✓ 150 - 800 g de peștele marin gras (somon, macrou, ton, sardine, etc.) – sursă de Vitamina D3 / colecalciferol. 
✓ cantități variabile din produsele lactate îmbogățite cu vitamina D3. 
✓ cca. 800 g gălbenuș de ou – sursă de Vitamina D3 / colecalciferol. 
✓ cca. 500 g ficat de vită – sursă de Vitamina D3 / colecalciferol. 
✓ lichenii! 
 

Care sunt cauzele și cine sunt persoanele cu probabilă deficiență de Vitamina D? 

Principalii factori ai deficitului de vitamina D sunt: 
✓ Vârstă - persoanele în vârstă au o capacitate redusă de a sintetiza vitamina D în piele atunci când sunt expuse la radiații UVB și 

sunt mult mai predispuse să rămână în interiorul locuințelor sau să folosească diverse metode de protecție solară, atunci când le 
părăsesc. Astfel, se inhibă sinteza din piele a vitaminei D. (Holick, 2011) 

✓ Pigmentarea pielii – melanina (pigmentul care asigură culoarea pielii) reduce sinteza vitaminei D. Persoanele cu pielea închisă la 
culoare au nevoie de un timp de expunere mai lung la razele UVB pentru a produce aceeași cantitate de vitamina D precum cele cu 
pielea deschisă. 

✓ Anotimpurile și locul de rezidență – iarna și în lunile premergătoare și ulterioare acesteia, în zonele aflate la nord de paralela 40 
(pentru persoanele care trăiesc în emisfera nordică) numărul de fotoni care ajung la suprafața terestră este redus semnificativ. În 
aceste perioade de iarnă, oamenii care locuiesc la nord de paralela 40 (la nord de linia Madrid – Napoli) sunt probabil insuficient 
expuși razelor solare pentru a-și satisface nevoile zilnice de vitamina D. Mai mult, în ziua de astăzi, majoritatea occidentalilor își 
petrec cea mai mare parte a timpului în interior (acasă, birou, mașină, etc.). Un studiu american efectuat în Boston (situat pe 
paralea 42) arată că, în cazul persoanelor cu pielea ușor bronzată, este necesară expunerea a 25% din suprafața corporală timp de 
3 – 8 minute la soarele verii și la orele prânzului (între 11.00 – 13.00) pentru a produce 400 UI de vitamina D. În lunile reci însă, 
este aproape imposibil ca aceiași oameni să-și sintetizeze vitamina D. (Terushkin, 2010) 

✓ Protecție solară - purtarea de îmbrăcăminte și pălării de protecție sau aplicarea de produse cosmetice de protecție solară, 
împiedică expunerea pielii la razele solare și reduce producția de vitamina D. Aplicarea de protecție solară (2 mg / cm2) cu un 
factor de protecție solară (SPF) de 10 reduce radiația UVB cu 90% (Balk, 2011). Atenție însă: riscul de cancer de piele crește 
atunci când oamenii se supraexpun la soare sau se expun intenționat la surse artificiale de radiații UV. 

✓ Persoane supraponderale - vitamina D este un micronutrient liposolubil și ca atare este stocată în grăsimi. Din acest motiv, 
persoanele supraponderale și obeze ar putea avea nevoie de două, până la trei ori mai multă vitamina D decât cele normo-
ponderale. 

✓ Alăptarea - aportul zilnic de vitamina D este recomandat și sugarilor alăptați. O bună alternativă este și aceea ca mama să 
primească un supliment de vitamina D, pentru a îmbogăți indirect laptele matern. 

 
Care sunt simptomele resimțite în cazul deficitului de Vitamina D? 
 
Persoanele de orice vârstă cu deficit de vitamina D, pot acuza dureri osoase difuze, sensibilitatea la atingere a gambelor, coatelor, alte 
dureri, sensibilități și slăbiciuni musculo-articulare, spasme și crampe musculare. În cazuri severe se ajunge chiar și la fracturi osoase 
(Heather 2014). Pentru a confirma deficiența de vitamina D, se recomandă să consultați un specialist pentru a stabili dacă aveți nevoie 
de un test de sânge prin care să fie măsurate nivelul de colecalciferol și/sau metabolitul activ al acestuia. 
 
Care sunt dozele uzual recomandate zilnic? 

 
Cantitatea de vitamina D care trebuie luată nu este cunoscută exact și depinde de greutatea corporală a fiecărei persoane, de 
concentrațiile plasmatice inițiale și de sezonul anului. Doza trebuie ajustată individual pentru a atinge concentrația dorită. 
Tot mai mulți cercetători sunt de acord cu faptul că concentrațiile plasmatice optime pot fi diferite, în funcție de efectele căutate. Astfel, 
dacă în cancere (mai ales în cel de sân, colorectal și prostatic) se preferă asigurarea unor nivele plasmatice aflate spre limita 



superioară a normalului și dacă la persoanele cu tendință depresivă se caută nivele imediat peste 30ng / ml, oamenii de știință sunt de 
acord că acele concentrații plasmatice care au potențial antiinfecțios și pot proteja împotriva bolilor autoimune se găsesc în preajma 
valorii de 40 ng / ml. 
 
De obicei, pentru a atinge 40 ng / ml se recomandă administrarea pe termen lung a 1000 – 3000 UI/zi, în funcție de nivelul inițial al 
deficienței și de anotimp. 
 
De ce ar trebui să luăm un supliment de vitamina D3? 
 
Alimentația oferă o cantitate mică de vitamina D însă organismul nostru – atunci când este expus moderat la soare – poate sa-și 
sintetizeze o mare parte din necesarul zilnic. În perioadele în care nu ne expunem la soare și mai ales în anotimpurile reci, organismul 
sintetizează mult mai puțină vitamina D și astfel, avem șanse mult mai mari să avem deficiență. 
 
De ce să alegem OPTIM D3? 
 
OPTIM D3 este un produs eminamente natural, cu un procent foarte mare de ingrediente organice și care furnizează o formă rară, 
vegetală, de Vitamina D3 / colecalciferol. Concentrația sa a fost astfel aleasă încât să poată fi utilizată de întreaga familie, de la copilul 
mic (de peste un an) până la bunici. Extractul trigliceridic din uleiul de cocos Bio, îi oferă – pe lângă un gust plăcut – o stabilitate 
excelentă și o bună și rapidă absorbție intestinală. 
 
Cine poate lua OPTIM D3? 
 
Orice persoană cu vârsta de peste 1 an, poate lua OPTIM D3. Astfel, copii cu vârsta între 1 și 10 ani ar trebui să primească 1 picătură/ 
zi iar cei de peste 11 ani și adulții, câte 2 picături/zi. Femeile gravide, cele care alăptează și vârstnicii pot avea necesități mai mari iar 
medicul sau farmacistul le va adapta numărul de picături, în consecință. 
 
Ce sunt lichenii? 
 
Lichenii sunt organisme rezultate din simbioza unei ciuperci (90% din total) și o algă. Lichenul canadian este rezistent la condițiile 
extreme precum lipsa apei, variații mari de temperatură, temperaturi foarte scăzute, raze ultraviolete intense și radiații ionizante.  
 
De ce s-a ales acest lichen drept sursă de Vitamină D3? 
 
Până în prezent, majoritatea vitaminelor D3 sunt fie sintetice, fie derivate din lanolina extrasă prin metode chimice din lâna de oaie. 
Lichenul selectat de noi crește în Canada, în sălbăticie. Specia nu este amenințată de dispariție iar recoltarea se face sezonier. Prin 
urmare, vitamina D3 din lichen este perfect adaptată pentru vegetarieni și vegani, precum și pentru oricine preferă preparatele de 
origine naturală, din exploatări sustenabile și de calitate (fără pesticide sau organisme modificate genetic). 
 
De ce s-a ales ca OPTIM D3 să obțină certificarea de produs vegan? 
 
S-a ales ca produsele Laboratoire OPTIM-BIONOTO să fie certificate de către Vegan Society pentru reputația internațională a acestei 
societăți în verificarea alegerii riguroase a ingredientelor. Cuvântul Vegan a fost creeat în 1944 de Vegan Society, iar pentru 
majoritatea dintre noi, aceasta înseamnă: 

- Fără produse de origine animală – fabricarea și dezvoltarea produselor Laboratoire OPTIM-BIONOTO nu implică utilizarea 
de produse, subproduse sau derivați de origine animală. 

- Fără teste pe animale – Laboratoire OPTIM-BIONOTO nu efectuează teste pe animale în timpul dezvoltării și fabricării 
produselor înregistrate. 

- Garanție fără OMG – Laboratoire OPTIM-BIONOTO folosesc doar ingrediente fără Organisme Modificate Genetic. 
 
OPTIM D3 – un produs de calitate maximă! 
 
OPTIM D3 de la Laboratoire OPTIM-BIONOTO este fabricat în Belgia în conformitate cu standardul ISO 22000 și principiile HACCP 
(Hazard Analysis Critical Control Points). Acestea, asigură printre altele atât traseabilitatea materiei prime cât și calitatea produsului 
finit. Ingredientele OPTIM D3 sunt 100% vegetale (extract de ulei de cocos bio, vitamina D3 din lichen canadian și alfa-tocoferol 
natural). Este un produs Fără Zahăr - Fără Aditivi - Fără Îndulcitori - Fără Gluten - Garantat fără OMG - Origine Vegetală 100%. 
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