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Latvijā saules gaisma kā vienīgais D vitamīna 

avots nav pietiekama, īpaši laikā no oktobra līdz 

maijam...



NATEO 
D

3
vitamīna pilieni

zīdaiņiem, 

bērniem un     

pieaugušajiem



CMAJ April 25, 2006

D vitamīna uzņemšana un vielumaiņa



Diagnostika

Nosakot 25(OH)D
3

asinīs

Optimāls D vitamīna līmenis   > 40 ng/ml

Suboptimāls D vitamīna līmenis    16 - 39 ng/ml

D vitamīna nepietiekamība 9,4 – 16 ng/ml

D vitamīna deficīts < 9,4 ng/ml

D vitamīna deficīta profilakse un ārstēšana, BKUS un RSU darba grupa, LĀ,11 2014



D vitamīna profilaktiskās devas

*European Food Safety Authority (EFSA), Journa 2012;10(7):2813 

Palielināta maksimālā ieteicamā deva (EFSA)*:

Zīdaiņi                                          25µg/d  (1000 SV)

1-10 g.                                         50 µg/d  (2000 SV)

11-17 g.                                      100 µg/d  (4000 SV)

Pieaugušie(arī grūtnieces, barojošas mātes)  100 µg/d  (4000 SV)



D vitamīna deva un drošība

Nekonstatē atšķirības blakusefektu ( t.sk. 
smagu) biežuma ziņā, salīdzinot ar placebo 
vai neārstēto grupu.

Ann Intern Med, 24 Nov 2014

Pētījumi 24

Pacientu skaits 5000 (31 – 85 g.)

D vit. devas 400 – 7000 DV/d

Ilgums 6 ned. - 4 gadi



Nateo D pilieni
D3 vitamīna šķīdums eļļā zīdaiņiem un bērniem

10 ml pudelīte ar pipeti

400 SV divos pilienos

Nateo D pilieni forte
D3 vitamīna šķīdums eļļā pieaugušajiem

10 ml pudelīte ar pipeti

1000 SV vienā pilienā

NATEO D
3

vitamīns 



NATEO D pilieni forte

Iepakojums: 10 ml

Devas: 1 piliens = 25µg = 1000 SV

Lietošana: pa 1 pilienam dienā,         

ieteicams uzņemt kopā ar ēdienu. 

Iepakojumā 200 devas pa 1000 SV-
nodrošina 6 mēnešu kursu.



Priekšrocības

Sastāvā ir tikai dabiskas izcelsmes produkti: 

- attīrīts D3 vitamīns no lanolīna; 

- augu izcelsmes triglicerīdu maisījums    

no attīrītas saulespuķu eļļas. 

Sastāvā nav aromatizētāju, krāsvielu un 
konservantu. 

Nesatur laktozi, glutēnu, piena olbaltumv.



Priekšrocības

Ērta dozēšana ar pipeti;

Nav vajadzīga recepte ( reģistrēts kā    
uztura bagātinātājs);

Neitrāla garša;

2 veidu koncentrācija - piemērots gan 
pieaugušajiem, gan bērniem.



PALDIES PAR UZMANĪBU!

PALDIES PAR UZMANĪBU!


