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Olidetrim® 2000 D3 + K2 Omega-3 
maisto papildas 

 

Vitaminas D3 2000 TV  

Vitaminas K2 MK-7 100 μg 

Omega-3  

Suaugusiesiems. 
 

 

30 minkštųjų kapsulių 

 
 
Vitaminas D:  
 – padeda palaikyti normalią kaulų ir dantų būklę; 

 – padeda palaikyti normalią  kalcio ir fosforo absorbciją ir (arba) įsisavinimą/normalią kalcio 
koncentraciją kraujyje; 
–– padeda palaikyti normalią raumenų funkciją ir  imuninės sistemos veiklą. 
 

Vitaminas K: 

– padeda palaikyti normalų kraujo krešėjimą;  
– padeda palaikyti normalią kaulų būklę. 
 

DHR (dokozaheksaeno rūgštis) ir EPR (eikozapentaeno rūgštis) padeda palaikyti  
normalią širdies veiklą. Teigiamas poveikis pasireiškia, kai vartojama DHR ir EPR 250 mg 
dozė per parą. 
 

Dokozaheksaeno rūgštis (DHR): 
– padeda palaikyti normalią smegenų veiklą; 
– padeda palaikyti normalų regėjimą; 
Teigiamas DHR poveikis pasireiškia, kai vartojama 250 mg dozė per parą. 

 
 
Sudedamosios dalys: 
Žuvų taukai, želatina, drėgmę išlaikanti medžiaga glicerolis, vidutinės grandies sočiųjų riebalų 

rūgščių trigliceridai, menachinonas (vitaminas K2 MK-7), cholekalciferolis (vitaminas D3). 
 
Neviršyti nustatytos rekomenduojamos dozės. 
Nevartoti, jei anksčiau buvo pasireiškusi padidėjusio jautrumo reakcija bet kuriai sudedamajai 

daliai.  
Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. 
Svarbu subalansuota ir įvairi mityba bei sveikas gyvenimo būdas. 
 

 

 

 

 

 



 

 

Text printed on the blister Olidetrim® Omega 2000, dietary supplement 30 caps.  

Tekstas, spausdinamas ant lizdinės plokštelės: Olidetrim® Omega 2000, maisto papildas, 30 kapsulių.  

……………………………… 

 

Fiziologinį poveikį turinčios medžiagos 
1 kapsulė 

(rekomenduojama 

paros dozė) 

Vitaminas D: 
50 μg, arba 2000 TV 

(1000 % RMV*) 

Vitaminas K: 100 μg (133 % RMV*) 

Žuvų taukai, kurių sudėtyje yra omega-3 rūgščių: 
– EPR + DHR 

– DHR 

365 mg 
250 mg 

200 mg 
*RMV - referencinė maistinė vertė procentais 

 

 

Rekomenduojama dozė: 1 kapsulė per parą.  
 

Laikymas. Saugoti nuo šviesos ir drėgmės. Kapsules laikyti lizdinėse plokštelėse, 

sandariai uždarytoje dėžutėje. Laikyti vaikams nepastebimoje ir nepasiekiamoje vietoje.  

Laikyti žemesnėje kaip 25 °C temperatūroje. 
Grynasis kiekis:  

17,85 g (30 kapsulių po 0,595 g) 

 

Platintojas 
ZF POLPHARMA SA, ul. Pelplińska 19 
83-200 Starogard Gdański, Lenkija 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 


