
VITAMIN D3

What is liposomal vitamin D3 and what is
it used for?1

Vitamin D is a fat-soluble vitamin that comes in two forms, 
vitamin D2 (ergocalciferol), which is found naturally in some 
plants and yeasts, and vitamin D3 (cholecalciferol), which is 
found naturally in animals. Vitamin D3 is produced when the 
skin of the human body is exposed to sunlight. The human 
body needs vitamin D in both forms, but its use of form D3 is 
more recommended due to the higher level of vitamin D in 
the blood and its longer stability in the body.

Liposomes are simple microscopic particles in which an 
aqueous volume is entirely enclosed by a membrane 
consisting of a lipid (fat) molecules. Liposomes are offered as 
a modern pharmaceutical system because of their flexible 
physicochemical and biophysical properties.

Liposomal delivery of vitamin D3 is by far the most effective 
method for optimal absorption because it encapsulates 
nutrients and compounds into highly fat-soluble lipid vesicles 
and it causes vitamin D3 liposomes protected against the 
acidic environment of the stomach, which in addition to 
increasing the absorption of vitamin D3, helps reduce 
gastrointestinal complications caused by common forms of 
vitamin D3.

Liposomal Vitamin D3 Benefits:
• Helps improve calcium and phosphorus absorption.
• Helps support good immune function.

How to take Liposomal Vitamin D33

Possible side effects

In adults over 12 years of age, 1 capsule (1000 IU) daily, as 
directed by your doctor.
Higher doses may be required in certain populations.
Liposomal vitamin D3 should be swallowed whole with water 
and preferably with the main meal of the day.

How to take Liposomal Vitamin D3
During Pregnancy and Breastfeeding4

• Taking this product during pregnancy is allowed if 
prescribed by a doctor.
• Taking this product during breastfeeding is not 
recommended unless prescribed by a doctor.

Side effects with Liposomal Vitamin D3 Capsules may 
include:
Uncommon side effects:
Too much calcium in your blood (hypercalcaemia). You may feel 
or be sick, lose your appetite, have constipation, stomach ache, 
feel very thirsty, have muscle weakness, drowsiness or confusion. 
too much calcium in your urine (hypercalciuria).
Rare side effectsskin
rash, itching, raised itchy rash (hives)
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Storage Condition

• Keep this medicine out of the sight and reach of children.
• Store at temperatures below 30 ° C, away from light and 
moisture. Do not freeze.
• Do not use Liposomal Vitamin D Capsules after the expiry date 
which is stated on the carton and the label. The expiry date refers 
to the last day of the month.
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Package contents and other information

Each soft gelatin capsule contains 1000 international units 
(25mcg) of active ingredient vitamin D3(Cholecalciferol) 
encapsulated in the structure of the liposome. Liposomal 
Vitamin D3 Capsules are manufactured at Sana Pharmed 
pharmaceuticals and are available, blister of 20 in a box of 40s'.

7 

What you need to know before taking
liposomal vitamin D32

Do not take Liposomal Vitamin D3 in the following 
cases:
• Sensitivity to the active ingredient (Colecalciferol) or to any 
of the other ingredients of the product.
• Hypercalcemia (high calcium in the blood) and / or 
hypercalciuria (high calcium in the urine)
• Nephrolithiasis (kidney stones)
• Hypervitaminosis (increased levels of vitamins in the blood)
• Severe renal failure
• Liposomal vitamin D3 capsules should not be given to 
infants and children under 12 years of age without a doctor's 
prescription.
Take liposomal vitamin D3 with caution in the following 
cases:
• Patients treated with cardiac glycosides, benzothiadiazine 
derivatives (thiazide diuretics), anticonvulsant drugs 
(including phenytoin, phenobarbital, primidone), rifampicin, 
isoniazid, drugs that lead to fat malabsorption (including 
orlistat, liquid paraffin, colostrum, Antifungal agents 
imidazole, glucocorticoids.

1000 IU VITAMIN D3   Yellow Soft gelatin Capsules

(Liposomal)

If vitamin D3 (cholecalciferol) is combined with metabolites or 
vitamin D analogues, careful monitoring of serum calcium levels is 
recommended.
• Liposomal vitamin D3 has no significant effect on the ability to 
drive and use machines.



ویتامين د۳ لیپوزومال چیست و برای چه مواردی
استفاده می شود؟ ۱

ویتاميــن د ویتامینــی محلــول در چربــی بــوده کــه بــه دو فــرم ویتاميــن 
د۲ (ارگوکلســیفرول) کــه بــه طــور طبیعــی در برخــی از گیاهــان  و 
ــه  ــه کلســیفرول) کــه ب مخمرهــا یافــت می شــود و ویتاميــن د۳ (کول
طــور طبیعــی در حيوانــات یافــت می شــود، وجــود دارد. زمانــی کــه 
پوســت بــدن انســان در معــرض نــور خورشــید قــرار می گيــرد، ویتاميــن 
د۳ تولیــد می شــود. نیــاز ویتاميــن دبــدن انســان بــا هــر دو فــرم تاميــن 
می شــود امــا مصــرف فــرم د۳ آن بــه علــت بــاال بــردن بیشــتر ســطح 
ویتاميــن د خــون و هــم چنيــن مانــدگاری بیشــتر آن در بــدن، بیشــتر 
توصیــه می شــود. ویتاميــن د دارای چنديــن عملکــرد مهــم در بــدن 
انســان می باشــد; کــه یکــی از حیاتی تريــن آن هــا تنظیــم جــذب کلســیم 
ایمنــی می باشــد.  تســهیل عملکــرد طبیعــی سیســتم  و  و فســفر 
دريافــت مقــدار کافــی ویتاميــن د بــرای رشــد و نمــو طبیعــی اســتخوان

 هــا و دندان هــا و همچنيــن بهبــود مقاومــت در برابــر بیماری هــای 
خاص مهم است.

لیپوزوم هــا ذرات میکروســکوپی ســاده ای هســتند کــه در آن هــا یــک 
از مولکــول  توســط غشــايی متشــکل  کامــل  طــور  بــه  آبــی  حجــم 
لیپید(چربــی) محصــور شــده اســت. لیپوزوم هــا بــه دلیــل خــواص 
فيزيکوشــیمیايی و بيوفيزيکــی انعطــاف پذيــر خــود بــه عنــوان یــک 
سیســتم دارو رســانی نويــن ارائــه می شــوند. دارو رســانی ویتاميــن د۳ 
درون ســاختار لیپوزومــی، تــا کنــون مؤثرترين روش بــرای جذب بهینه ی 
در  را  ترکیبــات  و  مغــذی  مــواد  لیپوزوم هــا  زيــرا  می باشــد.  آن 
وزيکولهــای لیپیــدی محلــول در چربــی محاصــره کرده و ســبب تشــکیل 
لیپوزوم هــای محافظــت شــده  در برابــر محیــط اســیدی معــده شــده که 
عــالوه بــر جــذب بیشــتر ویتاميــن د۳، بــه کاهــش عــوارض گوارشــی 
ناشــی از آن کــه معمــوÀ بــا فرم هــای معمــول و رايــج ویتاميــن د۳ 

خوراکی رخ می دهد، کمک می کند.

موارد استفاده  ویتامين د۳ لیپوزومال :

•  کمک به بهبود جذب کلسیم و فسفر 

•  کمک به سالمت سیستم ایمنی

•  در افراد بالغ و باالی ۱۲ سال روزانه یک عدد میل شود. در صورت نیاز و با 
مشورت پزشک بیش از یک عدد در روز نيز می تواند استفاده شود.

•  ویتامين د۳ لیپوزومال را باید به طور کامل همراه با آب و ترجیحا همراه با 
وعده غذايی اصلی در روز بلعید.  

آنچه باید قبل از مصرف ویتامين د۳ لیپوزومال بدانید ۲

نحوه مصرف ویتامين دی لیپوزومال ۳

•  مصرف اين فراورده در دوران بارداری با نظر پزشک مجاز می باشد.
•  مصرف در دوران شيردهی توصیه نمی شود مگر با دستور پزشک.

مصرف ویتامين د۳ لیپوزومال در بارداری و شيردهی ۴

عوارض جانبی کپسول لیپوزومال ویتامين د۳ ممکن است شامل موارد زير 
باشد:

عوارض جانبی غير معمول:
• وجود کلسیم بیش از حد در خون (هایپر کلسمی). که ممکن است باعث 
ایجاد احساس بیماری، کاهش اشتها، یبوست، معده درد، احساس تشنگی 

شدید، ضعف عضالنی، خواب آلودگی یا گیجی شود.
• وجود کلسیم بیش از حد در ادرار (هایپر کلسمی اوری)

عوارض جانبی نادر:
• بثورات پوستی،خارش،کهير

دور از دسترس کودکان نگهداری شود. 
دور از نور، رطوبت و در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتی گراد نگهداری شود. 

از مصرف فراورده تاريخ گذشته خودداری نمائید.

عوارض جانبی احتمالی ۵

ویتامين د۳ لیپوزومال را در موارد زير مصرف نکنید: 
•  حساسیت به ماده فعال (کوله کلسیفرول) یا هر یک از مواد جانبی ذکر 

شده 
• هیپرکلسمی(وجود کلسیم باال در خون) و/یا هیپرکلسی اوری(وجود 

کلسیم باال در ادرار)
•  نفرولیتیازيس (سنگ های کليوی)

•  هایپرویتامینوز (افزایش سطح ویتامين ها در خون)
•  نارسايی شدید کليوی

• کپسول ویتامين د۳ لیپوزومال نباید بدون تجويز پزشک به نوزادان و 
کودکان زير ۱۲ سال داده شود.

(لیپوزومال) ویتامين ِد۳ 
۱۰۰۰  ویتامين د۳کپسول ژالتینی نرم زرد رنگ IU 

نحوه نگهداری ۶

هر کپسول ژالتینی نرم حاوی ۱۰۰۰ واحد بين المللی(۲۵میکروگرم) ماده 
موثره ویتامين د ۳(کوله کلسیفرول) محصور شده در ساختار لیپوزوم 

می باشد.
کپســـول ژالتینی نرم ویتامين د۳ لیپوزومال در بلیسترهای ۲۰ عددی و 
بسته بندی ۴۰عددی در شرکت داروسازان سانا فارمد تولید و عرضه می

 گردد.

محتویات بسته و ساير اطالعات ۷

ویتامين د۳ لیپوزومال را در موارد زير با احتیاط مصرف کنید:
مشـــتقات  قلبـــی،  گلیکوزيدهـــای  بـــا  درمـــان  تحـــت  بیمـــاران   •
بنزوتیادیازين (ديورتیک های تیازيدی)، داروهای ضد تشنج (شامل 
فنی توئيـــن، فنوباربیتـــال، پريمیـــدون)، ريفامپیســـين، ايزونیازيد، 
داروهايـــی کـــه منجـــر بـــه ســـوء جـــذب چربـــی می شـــوند( شـــامل 
قـــارچ  پارافيـــن مايـــع، کلســـتيرامين)، عوامـــل ضـــد  اورلیســـتات، 

ایمیدازول، گلوکوکورتیکوئیدها.
•  اگر ویتامين د۳ (کوله کلسیفرول) با متابولیت ها یا آنالوگ های 

For more
information
Please scan
this QR

with Smart
Phone

ویتامين د ترکیب شـــود، نظارت دقيق بر ســـطح کلســـیم سرم توصیه   
می شود.

ویتامين د۳ لیپوزومال تأثير خاصی بر توانايی رانندگی و کار با ماشين 
آالت ندارد.

هایپرکلسمی

هایپرکلسی اوری

لطفا جلوی جمله دایره مشکی بگذارید


