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Olidetrim® 2000 D3 + K2 Omega-3 
uztura bagātinātājs 

 

D3 vitamīns 2000 SV,  

MK-7 K2 vitamīns 100 μg, 

Omega-3  

Pieaugušajiem. 
 

 

30 kapsulas 

Mīkstās kapsulas 
 

 
IEPAKOJUMA AIZMUGURĒ 

 
Olidetrim® 2000 D3 + K2 Omega-3 
 
uztura bagātinātājs 
 

D vitamīns: 

 – palīdz uzturēt kaulu veselību, 
 – veicina normālu kalcija un fosfora uzsūkšanos/izmantošanu, kā arī palīdz uzturēt normālu 
kalcija līmeni asinīs, 

– veicina normālu imūnsistēmas darbību. 
 
K vitamīns: 

– palīdz nodrošināt normālu asinsreci,  

– palīdz  uzturēt kaulus veselību. 
 
DHS (dokozaheksaēnskābe) un EPS (eikozapentaēnskābe) veicina normālu sirdsdarbību. 
Labvēlīgu ietekmi panāk katru dienu uzņemot 250 mg DHS un EPS. 

 
DHS (dokozaheksaēnskābe): 
– palīdz uzturēt normālu smadzeņu darbību, 
– palīdz uzturēt normālu redzi. 

Labvēlīgu ietekmi panāk, uzņemot 250 mg DHS katru dienu. 
 
 
Sastāvdaļas 

Zivju eļļa, želatīns, mitrumuzturētājs: glicerīns, piesātināto taukskābju vidēja garuma ķēžu 
triglicerīdi, menahinons (MK-7 K2 vitamīns), holekalciferols (D3 vitamīns). 
 
Nepārsniegt ieteicamo dienas devu. 

Nelietot, ja ir bijusi paaugstināta jutība pret jebkuru no sastāvdaļām.  
Neizmantot uztura bagātinātāju pilnvērtīga un sabalansēta uztura aizvietošanai. Līdzsvarots 
un daudzveidīgs uzturs, kā arī veselīgs dzīvesveids ir būtiski svarīgs labai organisma 
darbībai. 

 

 



 

 

Uz kastītes drukātais teksts Olidetrim® 2000 D3+K2 Omega-3, uztura bagātinātājs 30 kaps.  

……………………………… 

 
 

 

 

 

 

Sastāvdaļas 
1 kapsula 

 (ieteicamā dienas 

deva) 

D vitamīns 
50 μg jeb 2000 SV 

(1000% NRV*) 

K vitamīns 100 μg (133% NRV*) 
Zivju eļļa, kas satur omega-3 skābes: 

– EPS + DHS 
– DHS 

365 mg 

250 mg 
200 mg 

* NRV - uzturvielu atsauces vērtība 
 

 

Ieteicamā deva: 1 kapsula reizi dienā.  
 
Uztura bagātinātājs pieaugušajiem. 
Ieteicams  līdz: datums iepakojuma sānos. 

Uzglabāšana: sargāt no gaismas un mitruma. Blisterus ar kapsulām uzglabāt cieši 

noslēgtā kastītē. Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.  

Uzglabāt līdz 25°C. 
 

Olidetrim® 2000 D3 + K2 Omega-3 
 
uztura bagātinātājs 
 
 

Partijas Nr.: 

Ieteicams  līdz: 

 

 

Neto:  

17,85 g (30 kapsulas, katra 0,595 g) 
Ražots ES 

Izplatītājs     
ZF POLPHARMA SA, ul. Pelplińska 19 

83-200 Starogard Gdański, Polija 
 
Svītrkods: ……………………… 

 

 


