
Složení: Vitamin D3 (cholekalciferol) z lišejníku 
dutohlávky sobí (Cladonia rangiferina), aditi-
vum: extra panenský olivový olej

Charakteristika

Vitamin D se vyskytuje ve dvou hlavních izoformách: 
jako vitamin D3 (cholekalciferol) a vitamin D2 (ergokal-
ciferol). I když obě formy vstupují v těle do stejných bio-
chemických reakcí (přeměny na kalcidiol v játrech a dále 
přeměny na účinný metabolit kalcitriol v ledvinách), bylo 
prokázáno, že vitamin D3, který je účinnou látkou příprav-
ku D-Nobile, je podstatně účinnější. Jeho zdrojem jsou 
některé potraviny živočišného původu, například mořské 
ryby. V přípravku D-Nobile je však přítomen cholekalciferol 
rostlinného původu (z lišejníku Cladonia rangiferina), což 
má výhodu například pro vegetariány a vegany.

Hlavní význam vitaminu D je v udržování homeostázy 
vápníku a fosforu, což má zásadní význam pro pevnost 
kostí. Zvyšuje absorpci kalcia v tenkém střevě a ledvinách, 
podporuje mineralizaci kostí, potlačuje vliv parathormonu, 
který indukuje resorpci kostí. Vitamin D tedy brzdí odbou-
rávání kostní tkáně a podporuje její obnovu. Dále přispívá 
k normální funkci protiinfekční imunity svým působením 
na imunitní buňky (například makrofágy, T lymfocyty a B 
lymfocyty) a podporou tvorby antimikrobiálních peptidů.

K dalším prospěšným účinkům vitaminu D patří pod-
pora funkce kardiovaskulárního systému (prostřednictvím 
působení na myokard a buňky cév), podpora funkce sva-
lové tkáně a antidiabetické účinky (podpora funkce beta-
-buněk pankreatu a působení proti inzulinové rezistenci). 

Nedostatek vitaminu D vede především k poruchám 
mineralizace kostí, což se projevuje u dětí křivicí (rachiti-
dou), u dospělých osteomalacií. Zvyšuje se riziko infekč-
ních chorob, klesá svalová síla a zvyšuje se riziko pádů u 
starších osob. Při deficitu vitaminu D může dojít i k dalším 
poruchám, vyplývajícím z mnohotvárného významu to-
hoto vitaminu.1-4

Jako vitamin rozpustný v tucích potřebuje vitamin D 
pro adekvátní vstřebávání ze střeva přítomnost tuku. V pří-
pravku D-Nobile je obsažen extra panenský olivový olej, 
který má vysoký obsah prospěšných složek, například anti-
oxidačně působícího hydroxytyrosolu, u kterého byly pro-
kázány například kardioprotektivní vlastnosti. Jak uvádí vý-
robce přípravku, synergie mezi účinky vitaminu D a účinky 
olivového oleje přináší výhodu kombinace prospěšných 
účinků obou komponent.5

Použití: Vitamin D přispívá k normální funkci imunitního 
systému, normálnímu vstřebávání/využití vápníku a fosfo-
ru, normální hladině vápníku v krvi, udržení normálního 
stavu kostí a zubů a normální činnosti svalů. Vitamin D se 
podílí na procesu dělení buněk.

Kontraindikace, nežádoucí účinky: Kontraindikací po-
dání přípravku je přecitlivělost na některou z obsažených 
složek. Nežádoucí účinky při dodržení dávkování nejsou 
známy.

Dávkování a způsob podání: U dětí v podzimním a zim-
ním období 5 kapek denně (odpovídá 500 IU vitaminu D), 
u dospívajících a dospělých 10 až 20 kapek denně (odpo-
vídá 1000 až 2000 IU vitaminu D).

Léková forma: Kapky

Balení: Skleněná lahvička 30 ml

Statut přípravku: Doplněk stravy

Profil byl vypracován odbornou redakcí Edukafarm s využitím 
podkladů výrobce a další odborné literatury.

D-Nobile

PROFIL PŘÍPRAVKU

Vitamin D je jedním ze základních vi-
taminů potřebných především pro udr-
žení fyziologického stavu pohybového 
systému. Zdrojem vitaminu D je pro 
člověka částečně tvorba v kůži působe-
ním slunečního záření (tato schopnost 
bývá u seniorů snížená). Dalším zdrojem 
je potrava. Nejméně dvě třetiny všech 
lidí, kteří žijí v severních zeměpisných 
šířkách, mají nedostatek vitaminu D, 
především v zimních měsících. Proto 
je vhodná jeho suplementace. Ze dvou 
izoforem tohoto vitaminu (D2 a D3) je 
účinnější vitamin D3 (cholekalciferol). 
Na našem trhu je nyní dostupný přípra-
vek s obsahem vitaminu D3 přírodního 
původu: doplněk stravy D-Nobile (Erbe-
nobili, Itálie).
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GICAE REGULATORIAE

CDP cholin – Rischiaril tbl, Citicolin inj.
Vitaminy skupiny B – DMGFEX gtt.
Vitamin C – LipoC Askor liq/cps
Kyselina alfa lipoová
Omega 3 nenasycené mastné kyseliny 
– DHA + EPA tbl
Omezení vlivu působení 
elektromagnetického vlnění

1. Neuroprotekce: 

GUNA-AWARENESS v oblasti pediatrie
GUNA-GERIATRICS pro pacienty 50+
GUNA-BDNF, NT3, NT4 pro podporu 
plasticity neuronů
Aminokyselina taurin
Podpora spánkového režimu: 
GUNA-MELATONIN gtt., Ginkgo biloba

2. Podpora neurogenese 
a kognitivních funkcí

Vitaminy skupiny B- DMGFEX gtt.
Vitamin C – Lipo C Askor liq/cps
Koenzym Q 10 – GUNA-CELL gt.
Epigenetická regulace na úrovni 
mitochondrií: 2LMIREG cps.

5. Podpora mitochondriální 
aktivity

Vitamin C – Lipo C Askor liq/cps
Epigenetická regulace zánětů 
2LINFLAM cps

6. Regulace zánětlivých 
procesů:

Brokolice – zdroj sulforafanu

8. Vhodná strava: 

Podporuje tvorbu endogenních 
endor�nů – vhodné podpořit 
GUNA-ENDORPHIN

9. Fyzická aktivita

Vitamin C – Lipo C Askor liq/cps
Prevence chronických a recidivujících 
infekcí: 2LEID
Herpetické infekce HSV – 2LHERP
Herpetické infekce EBV – 2LEBV
Herpetické infekce Herpes zoster 
– 2LZONA

7. Prevence a eradikace infekcí 
v oblasti CNS

Pro pacienty se sklonem ke sklíčené 
náladě: GUNA-MOOD gtt.,GUNA-SERO-
TONIN  gtt, 2LDEP cps 
GUNA-ANTI AGE STRESS  pelety pro 
pacienty s akutními stresovými stavy
ENERVIN gtt – při stresu maximálně 
po dobu 3 měsíců, případně při akut-
ním stresu
2LMISEN cps při chronicky probíhající 
stresové zátěži

3. Mentální �ltr

Ochrana nervus vagus – viz neuroprotekce 
bod 1
Střevní dysbalance: Colenter LD cps,   
GUNA-EUBIOFLOR gtt., Pro�ora sáčky, 
vitamin D, kefír
Drenáž střeva a podpora funkce slinivky: 
EPAVIN gtt.
Podpora střevní imunity: 2LMICI cps

4. Podpora propojení mozek – střevo:


