
FULTIUM
®
-D3 800 

 
Immuunsysteem - Behoud van sterke botten 
 
FULTIUM

®
-D3 800 bevat 800 I.E. (20 µg) vitamine D3 (cholecalciferol), onder de vorm van een kleine zachte capsule. Cholecalciferol is de 

natuurlijke vorm van vitamine D3.    
 
De meest voorkomende oorzaak van een vitamine D3-tekort is een te lage aanmaak van vitamine D3 via onze huid ten gevolge van verminderde 
blootstelling aan zonlicht door seizoensvariaties, weinig buiten komen of het dragen van lichaamsbedekkende kleding.  
Verder vermindert het vermogen van onze huid om vitamine D3 te produceren met het ouder worden en bij personen met een donkere huidskleur. 
Ook baby’s, kinderen, zwangere vrouwen en vrouwen die borstvoeding geven, hebben een verhoogde behoefte aan vitamine D3.   
Een andere oorzaak van een vitamine D3-tekort is onvoldoende inname als gevolg van eenzijdige voeding of minder efficiënte opname uit de 
voeding. 
 
Om tekorten aan te vullen alsook om te kunnen voldoen aan verhoogde behoeftes aan vitamine D3  werd FULTIUM

®
-D3 800 ontwikkeld: een 

voedingssupplement rijk aan vitamine D3 en uitermate geschikt om volwassenen en adolescenten (vanaf 12 jaar) van de nodige dosis vitamine D3 
te voorzien. 
Er bestaat eveneens FULTIUM

®
-D3 DROPS in een aangepaste vorm en dosering voor gebruik bij kinderen. 

FULTIUM
®
-D3 800 en FULTIUM

®
-D3 DROPS zijn voedingssupplementen van de hoogste kwaliteit, geproduceerd onder GMP normen (Good 

Manufacturing Practice). 
 
EIGENSCHAPPEN  

Vitamine D3 is belangrijk voor het lichaam dankzij de vele functies die ze vervult. 
FULTIUM

®
-D3 800 bevat vitamine D3 die bijdraagt tot: 

- een normale werking van het immuunsysteem  

- het behoud van normale botten  

- het behoud van normale tanden 

- een normale groei en ontwikkeling van het beendergestel bij kinderen 

- het behoud van een normale spierwerking 

- het behoud van een normaal calciumgehalte in het bloed  
 

FULTIUM
®
-D3 800 is extra belangrijk bij een verhoogde behoefte aan vitamine D3.zoals:  

- Tijdens periodes met minder zonneschijn (herfst en winter). 

- Bij oudere patiënten door een verlaagde aanmaak en bijgevolg lagere reserve vitamine D3 

- In periodes van sterke groei, tijdens zwangerschap en borstvoeding 
 
GEBRUIKSINSTRUCTIES 
Aanbevolen dosering voor volwassenen en adolescenten vanaf 12 jaar, tenzij anders geadviseerd: 

- 1 capsule per dag als onderhoudsdosis bij een verhoogde behoefte. 

- 2 capsules per dag (1 inname) als startfase bij een uitgesproken tekort.  
Niet kauwen.  
 
AANBEVELINGEN 
FULTIUM

®
-D3 800 is een voedingssupplement en mag niet als vervanging van een gevarieerde en evenwichtige voeding en van een gezonde 

levensstijl gebruikt worden. 
Buiten bereik van kinderen houden. De aanbevolen dagelijkse dosis niet overschrijden. 
 
INGREDIËNTEN: 
Geraffineerde maisolie – gelatine – glycerol – water – cholecalciferol (vitamine D3) (20 µg per capsule) –antioxidant:BHT (E321) - Kleur: 
briljantblauw (E133) 
Nettogewicht: 10,1 g voor 90 capsules. 
FULTIUM

®
-D3 800 bevat geen suiker, geen zout, geen gluten en geen lactose. De gelatine is halal en kosher. 

 
VERPAKKING 
Doos van 90 zachte capsules. 
Uitsluitend verkrijgbaar bij uw apotheker. 
 
BEWARING 
Bewaren bij kamertemperatuur in de originele verpakking.  
 
VERDELER 
Eurogenerics 
Division NeoCare 
Heizel Esplanade b22 
B - 1020 Brussel 

 
NOTIFICATIENUMMER 

NUT 972/11  


