
Vitamins D + K 

Dzieciom powyżej 12 roku życia i dorosłym, w tym osobom 
obojga płci w wieku 60 lat i starszych, zaleca się spożywanie 
1 ml dziennie przed śniadaniem, bezpośrednio lub po 
rozcieńczeniu w 150 ml wody lub soku owocowego. 
Wstrząsnąć przed użyciem.

Woda, emulgator – lecytyny sojowe (fosfolipidy), stabilizator – 
ksylitol, etanol (4,8 %), substancja utrzymująca wilgoć – 
glicerol, menachinon (witamina K) (0,625 %), aromat 
naturalny waniliowy, aromat morelowy, substancja 
konserwująca - sorbinian potasu, regulator kwasowości – 
kwas cytrynowy, cholekalcyferol (witamina D) (0,004 %), 
przeciwutleniacz – alfa-tokoferol.

Liposom to mikrokapsułka składająca się z zewnętrznej 
podwójnej warstwy fosfolipidów i roztworu umieszczonego 
w środku. W roztworze umieszczonym wewnątrz liposomów 
mogą być zawarte różne substancje, na przykład: witaminy, 
minerały i inne składniki odżywcze rozpuszczalne w wodzie 
lub oleju. Otoczka mikrokapsułek zwiększa stabilność 
składników odżywczych i ułatwia ich dostęp do komórek 
jelitowych.
Absorpcja - wchłanianie substancji zamkniętych w liposomach 
jest wydajniejsze niż w przypadku substancji nie będących 
w tej formie. Lepsze przyswajanie składników zamkniętych 
w liposomach wynika z ich rozmiaru oraz budowy otoczki - 
podwójnej warstwy fosfolipidów. Rozmiar liposomów jest do 
100 razy mniejszy niż komórki, więc nie wymagają one dalszej 
mikronizacji, są gotowe do bezpośredniej interakcji z komór-
kami. Otoczka liposomalna składa się ze składników będących 
odpowiednikami składników błony komórkowej – fosfolipidów. 
Gdy liposom zbliża się do błony komórkowej, komórka 
rozpoznaje fosfolipidy jako składnik odżywczy, w wyniku czego 
liposom jest wciągany do wewnątrz lub po prostu łączy się 
z błoną komórkową, uwalniając swoją zawartość bezpośrednio 
do komórki.
Zewnętrzna liposomalna warstwa fosfolipidowa chroni 
substancje zawarte wewnątrz przed wpływami środowiska (np. 
kwasami, czy też światłem), hamując szkodliwe dla składników 
odżywczych procesy oksydacyjne. Zwiększa to stabilność 
składników odżywczych zamkniętych w liposomach.
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Przechowywać w suchym, ciemnym miejscu, w temperaturze 
poniżej 25 °C, w sposób niedostępny dla małych dzieci. 
Po otwarciu przechowywać w chłodnym miejscu, spożyć 
w ciągu 2 miesięcy.

Nie przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia. 
Suplement diety nie może być stosowany jako substytut 
(zamiennik) zróżnicowanej diety. Bardzo ważna jest zróżni-
cowana dieta i zdrowy tryb życia. W przypadku przyjmowania 
leków przeciwzakrzepowych należy przed zastosowaniem 
tego suplementu diety skonsultować się z lekarzem.

PRODUCENT: Valentis AG, CH-6982 Agno - Lugano, Szwajcaria.
DYSTRYBUTOR: Valentis Polska Spółka z o.o., ul. Krakowiaków 
50, 02-255 Warszawa, Polska.

Witamina D bierze udział w procesie podziału komórek, 
pomaga w utrzymaniu zdrowych zębów i kości oraz w 
prawidłowym funkcjonowaniu mięśni.

Witamina D przyczynia się do prawidłowego poziomu 
wapnia we krwi.

Udowodniono, że wystarczająca ilość witaminy D w orga-
nizmie pomaga zmniejszyć ryzyko upadku związane 
z niestabilnością postawy i osłabieniem mięśni. Upadki 
stanowią czynnik ryzyka w odniesieniu do złamań kości 
u osób obojga płci w wieku 60 lat i starszych. Korzystne 
działanie występuje w przypadku spożywania dziennie 
20 μg witaminy D ze wszystkich źródeł.

WITAMINA K jest ważna dla procesów mineralizacji kości i 
krzepnięcia krwi.

Dobrze wiadomo, że witamina K przyczynia się do 
prawidłowego krzepnięcia krwi poprzez udział w biosyntezie 
wielu czynników krzepnięcia (enzymów biorących udział 
w procesach krzepnięcia krwi).

Ważne jest także, iż witamina K pomaga w utrzymaniu 
zdrowych kości. Witamina ta bierze udział w aktywacji 
osteokalcyny, białka zdolnego do wiązania wapnia 
wydzielanego przez osteoblasty. Kiedy zaburzona jest 
aktywacja osteokalcyny, nie wiąże ona wapnia i nadmiar 
wapnia pozostaje w krwiobiegu, a więc nie trafia tam gdzie 
należy, czyli do kości. Sytuacja taka jest niekorzystna, 
ponieważ zwiększa ryzyko odkładania wapnia w tętnicach.

Wiadomo, że witamina K uczestniczy w aktywacji syntezy 
białka Gla macierzy (MGP), które jest wydzielane przez 
komórki ścian naczyń w mięśniach gładkich i uczestniczy 
w regulacji przechowywania wapnia w ściankach naczyń 
krwionośnych.

Enkapsułkowane liposomalne witaminy D i K są mikrokapsuł-
kami witaminy D i K wytworzonymi przy zastosowaniu techno-
logii efektywnego wchłaniania - Miosol®, która zapewnia 
lepsze wchłanianie witamin, nawet jeśli upośledzone jest 
wydzielanie soli kwasów żółciowych. Witaminy D i K 
umieszczone w małych mikrokapsułkach - liposomach; 
zbudowane są z membran, które składają się z substancji 
odpowiadających składnikom błony komórkowej. Dzięki takiej 
budowie liposomy są rozpoznawane przez komórki jelitowe i 
mogą się z łatwością do nich przedostać. Rozmiar mikrokap-
sułki jest mniejszy niż komórki, dlatego liposomalna witamina 
jest odpowiednia do wchłaniania przez komórki jelita bez 
dalszej mikronizacji , a sam proces przyswajania jest krótszy. 
Należy zwrócić uwagę, iż suplement diety zawiera naturalną 
postać witaminy K- menachinon-7, który jest łatwo wchłaniany 
i pozostaje we krwi dłużej niż inne formy witaminy K.

WITAMINA D      Ustalono, że w zimie ponad 80 % osób 
żyjących w naszej szerokości geograficznej doświadcza 
braku witaminy D. Z powodu współczenego stylu życia wielu 
ludziom brakuje witaminy D nawet w okresie letnim. 
Badania pokazują również, że u ludzi w różnych grupach 
wiekowych występuje niedobór witaminy D w pożywieniu.
Zgodnie z niedawno zaproponowaną przez naukowców 
referencyjną dawką składników odżywczych, dorosły 
mieszkaniec Europy Środkowej powinien spożywać 
800-2000 IU (20-50 μg) witaminy D dziennie, w zależności 
od masy ciała i ekspozycji na światło słoneczne. 
WITAMINA K      Witamina K2 (menachinon) jest jedną 
z dwóch form witaminy K występującą w mięsie, żółtku jaj 
i produktach mlecznych. Witamina K jest również 
syntetyzowana przez mikroflorę jelita cienkiego. Ustalono 
jednak, że witamina K dostarczana z pożywieniem jest 
wchłaniana w krótszym czasie i dlatego jest bardziej 
skuteczna niż witamina K syntetyzowana przez mikroflorę 
bakteryjną jelit, a syntetyzowana witamina nie jest tak 
ważna jak wcześniej sądzono. Dlatego tak ważne jest 
dostarczanie wystarczającej ilości witaminy K w pożywieniu. 
Ustalono także, że ilość witaminy K w żywności zmniejszyła 
się w porównaniu z latami 50 XX wieku, a suplementy diety 
z witaminą K to mądre rozwiązanie.
Witamina K nie jest magazynowana w organizmie; tylko 
niewielka ilość tej witaminy, która wystarcza jedynie na kilka 
dni, znajduje się w wątrobie i kościach. Niedobór witaminy K 
może wystąpić z powodu zaburzeń jej syntezy i wchłaniania 
(szczególnie gdy antybiotyki i leki przeciwzakrzepowe są 
stosowane przez długi czas) oraz z powodu niedożywienia.

WITAMINA D to wielofunkcyjny związek; uczestniczy w wielu 
procesach w ciele.

Jedną z najważniejszych funkcji witaminy D jest 
utrzymanie w prawidłowego wchłaniania/wykorzystywania 
wapnia i fosforu w organizmie.

WITAMINA D pomaga w utrzymaniu zdrowych kości i zębów 
oraz w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni.
WITAMINA D pomaga zmniejszyć ryzyko upadku związane 
z niestabilnością postawy i osłabieniem mięśni. Upadki 
stanowią czynnik ryzyka w odniesieniu do złamań kości 
u osób obojga płci w wieku 60 lat i starszych. Korzystne 
działanie występuje w przypadku spożywania dziennie 
20 μg witaminy D ze wszystkich źródeł.
WITAMINA K pomaga w utrzymaniu zdrowych kości.
WITAMINA K przyczynia się do prawidłowego krzepnięcia 
krwi.

SKŁADNIKI

SPOSÓB UŻYCIA

ROLA WITAMIN D I K W ORGANIZMIE CZŁOWIEKA

PRZECHOWYWANIE

OSTRZEŻENIA

TECHNOLOGIA LIPOSOMALNA

SKUTECZNOŚĆ SUPLEMENTÓW DIETY ZAWIERAJĄCYCH 
ENKAPSUŁKOWANE LIPOSOMALNE WITAMINY D I K

ZAPOTRZEBOWANIE NA WITAMINY D I K

Witaminy D i K dostarczane z żywnością i suplementami 
diety, są wchłaniane w jelicie cienkim. Witaminy te są 
rozpuszczalne w tłuszczach, tym samym dzięki pomocy soli 
kwasów żółciowych i fosfolipidów są łączone w małe 
cząsteczki i mogą być wchłaniane przez komórki jelitowe. 
Natychmiast po dostarczeniu witaminy D przez cząsteczki 
lipoprotein do wątroby jest ona transportowana do nerek, 
gdzie przechodzi w aktywną formę witaminy D. Witamina K 
jest dostarczana przez cząsteczki lipoprotein do krwioobiegu, 
a później do wątroby i kości.
Gdy skład mikroflory jelitowej ulega zmianie z powodu stanu 
zapalnego, stosowania antybiotyków lub z innych przyczyn, 
pojawiają się zaburzenia normalnej funkcji komórek 
jelitowych, syntezy witaminy K i wchłaniania obu witamin. 
Kiedy wydzielanie soli kwasów żółciowych zostaje zakłócone, 
rozkład na mniejsze cząsteczki rozpuszczalnych w tłuszczach 
witamin D i K zatrzymuje się, witaminy te nie są łączone w 
małe cząsteczki odpowiednie do wchłaniania przez komórki, 
a ich wchłanianie zarówno z żywności, jak i popularnych 
suplementów diety może być zaburzone.

SZCZEGÓLNE ASPEKTY WCHŁANIANIA WITAMIN D I K

LITERATURAWitamina D

Skład zalecanej 
dziennej porcji

500 %

Witamina K 60 %

25 μg/1000 IU

45 μg

1 ml RWS*

*RWS-Referencyjne Wartości Spożycia
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Ferrum
enkapsułkowane liposomalne żelazo

LINIA SUPLEMENTÓW DIETY

D + K
enkapsułkowane liposomalne 
witaminy D i K

B12
enkapsułkowana liposomalna 
witamina B12

Curcumin
enkapsułkowana liposomalna 
kurkumina

– kuliste cząstki utworzone z fosfolipidów, 
zawierające wewnątrz różne substancje:

Dzięki technologii efektywnego 
wchłaniania -  Miosol® różne niestabilne, 
nierozpuszczalne substancje mogą być 
zamykane w liposomach i tym samym 

chronione przed utlenianiem i 
degradacją przy zachowaniu ich 

właściwości funkcjonalnych.

Warstwa fosfolipidowa jest jak 
membrana ochronna, która zapobiega 
swobodnemu przepływowi substancji 
z wnętrza liposomów na zewnątrz lub 

odwrotnie.

są głównym składnikiem wszystkich błon 
komórkowych. Dlatego fosfolipidy w 

liposomach są dobrze rozpoznawalne przez 
komórki, a enkapsułkowane w liposomach 

substancje przenikają do komórek 
wielokrotnie wydajniej niż normalnie.

ZAWARTOŚĆ MIKROKAPSUŁEK POZOSTAJE 

CHRONIONA PODCZAS 

PRZEMIESZCZANIA SIĘ W UKŁADZIE 

POKARMOWYM.

FOSFOLIPIDY

LIPOSOMY

WITAMINY

MINERAŁY

FLAWONOIDY

AMINOKWASY

KWASY OMEGA 

 ITP.


