
Biocure® Vitamine D3 Kids 
 

Waarom extra vitamine D gebruiken? 

Het is belangrijk dat opgroeiende kinderen voldoende vitamine D opnemen. Vitamine D is immers 

nodig voor een normale groei en ontwikkeling van het beendergestel van kinderen. Daarnaast 

ondersteunt vitamine D ook de normale werking van het immuunsysteem. 

 

Vitamine D kan in de huid worden aangemaakt onder invloed van zonlicht of kan worden opgenomen 

via het voedsel. Desondanks is een tekort niet ondenkbaar en is een aanvulling aan vitamine D in vele 

gevallen gewenst. De meest voorkomende oorzaak van een vitamine D-tekort is immers een te lage 

aanmaak via onze huid ten gevolge van onvoldoende blootstelling aan zonlicht door 

seizoensvariaties. Een beperkte inname als gevolg van eenzijdige voeding of minder efficiënte 

opname uit de voeding kan eveneens leiden tot een vitamine D-tekort. 

Om te kunnen voldoen aan de verhoogde behoeftes van opgroeiende kinderen werd Biocure® 

Vitamine D3  Kids ontwikkeld: een voedingssupplement rijk aan vitamine D3. 

 

Biocure® Vitamine D3 Kids met gezuiverde kokosolie 

Bepaalde vitamine D-oplossingen bevatten ingrediënten die mogelijk allergische reacties kunnen 

opwekken, o.a. aardnootolie afkomstig van pindanoten. Biocure® Vitamine D3 Kids daarentegen 

bevat zuivere kokosolie die dit nadeel niet heeft. 

 

Gebruiksaanwijzing  

Biocure® Vitamine D3 Kids vermengen met de voeding of in drank, of rechtstreeks in de mond 

toedienen. Voor een juist gebruik dient het flesje verticaal gehouden te worden tijdens het 

druppelen (zie figuur). 

 

Aanbevolen gebruik per dag: 5 druppels per dag 

 

5 druppels = 10 µg vit D (400 I.E) 

 

Een voedingssupplement mag niet als vervanging van een gevarieerde en evenwichtige voeding en 

van een gezonde levensstijl worden gebruikt. 

 

Houdbaarheid 

Buiten bereik van kinderen bewaren. Onder 25°C bewaren. Dit product is houdbaar tot de datum 

aangeduid op de verpakking. 

 

Samenstelling 

Vitamine D3 63 µg – α-tocoferol – gezuiverde kokosolie q.s. ad 1 ml 

 

Verpakking en aflevering 

Flesje met druppelvormer dat 20 ml oplossing bevat. 

Beschikbaar in de apotheek. 
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