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Nycoplus D-vitamin
30. mai 2017 ble det vedtatt endring i forskrift om kosttilskudd med hensyn til maksimumsgrense for blant annet vitamin D.
Maksimumsgrensen økte fra 20 µg til 80 µg. I den anledning lanserte Nycoplus to nye styrker med vitamin D:

Nycoplus D-vitamin 40 µg og Nycoplus D-vitamin 80 µg.  
De to kosttilskuddene er tiltenkt personer som har behov for ekstra vitamin D.

Følgende grupper er spesielt utsatt for lav vitamin D-status1):
Tenåringer: har i gjennomsnitt et lavere inntak av vitamin D enn voksne. I barne- og ungdomsårene vokser kroppen,  
og da er det spesielt viktig å få tilstrekkelig med vitamin D.
Gravide: Lav vitamin D-status hos gravide kan føre til lav status hos barnet.
Eldre: Vitamin D-status blir dårligere med alderen på grunn av mindre produksjon av vitamin D i huden, samt redusert 
matinntak og utendørs aktivitet. Spesielt utsatt er hjemmeboende med lavt funksjonsnivå samt eldre på institusjon. 
Overvektige: Kroppen klarer ikke å utnytte vitamin D optimalt.
Noen ikke-vestlige innvandrergrupper: Det er vanskeligere for mørk hud å produsere nok vitamin D fra solen. Spesielt 
utsatt er kvinner som er tildekket av klær og således er mindre eksponert for solen.
De som spiser lite fet fisk eller matvarer som er tilsatt vitamin D: Gjennomsnittsinntaket av vitamin D fra kostholdet ligger 
langt under anbefalingene.2)

Produktoversikt Nycoplus D-vitamin - kosttilskudd

Varenr. Produkt Innhold vitamin D 
per tablett i mikrogram

Innhold vitamin D per tablett i
internasjonale enheter

901883 Nycoplus D3-vitamin 10 µg 10 µg 400 IE

904166 Nycoplus D3-vitamin 20 µg 20 µg 800 IE

995376 Nycoplus D3-vitamin 40 µg 40 µg 1600 IE

947950 Nycoplus D3-vitamin 80 µg 80 µg 3200 IE

Øvre grense for inntak av vitamin D per dag:
Voksne > 11 år: 100 µg 
Barn < 11 år: 50 µg

Er det noen forskjell i opptak mellom tabletter og kapsler?
Det foreligger få studier som direkte sammenligner opptak av D-vitamin fra kapsler versus tabletter, 
men en norsk studie viste ingen signifikant forskjell i opptak av D-vitamin fra tablett og kapsel med olje.3 

Bør kunden ha målt D-vitaminstatus hos lege før de starter med 40 µg eller 80 µg vitamin D?  
Nycoplus 40 µg eller 80 µg vitamin D er godkjent som kosttilskudd og ment for dem som ønsker ekstra med D-vitamin. 
Når døgndosen er godkjent som kosttilskudd betyr det at det anses som trygt å ta denne dosen hver dag. 40 µg er 
godkjent for voksne > 11 år og 80 µg er godkjent for voksne > 18 år. Øvre anbefalt daglig inntak er på 100 µg for voksne 
over 11 år. Altså er man godt innenfor øvre inntak.

Kan man ta flere tabletter med lavere dosen enn èn tablett med høyere dose?
Det kan man, så lenge man ikke går over det som er anbefalt for ulike aldersgrupper. 40 µg er godkjent for voksne > 11 
år og 80 µg er godkjent for voksne > 18 år. 2 tabletter 20 µg tilsvarer 1 tablett med 40 µg, 2 tabletter med 40 µg tilsvarer 
1 tablett med 80 µg osv. I utgangspunktet skal det være mer lønnsomt for kunden å ta 1 tablett enn flere tabletter med 
lavere dose.

Innhold i og produksjon av Nycoplus
Det er strenge krav til innhold, renhet og kvalitet for kosttilskudd. Nycoplus D-vitamin produseres i henhold til alle 
gjeldene lover og regler og følger til en hver tid forskrift for kosttilskudd. Vår produksjon er også godkjent og 
regelmessig kontrollert. Alle vitamin- og mineralkildene som er tillatt å bruke er vurdert av EFSA (European Food Safety 
Authority) med hensyn til sikkerhet og biotilgjengelighet. Vitamin- og mineralforbindelser samt tilsetningsstoffene som 
brukes i kosttilskudd skal oppfylle gitte krav til renhet. I forskrift om tilsetningsstoffer finnes det konkrete fastsatte 
spesifikasjoner, blant annet opprinnelse og renhetskriterier, som følges når vitaminer og mineraler benyttes som 
tilsetningsstoffer. Mengdeinnholdet skal være i overensstemmelse med det innholdet som er merket i hele 
holdbarhetstiden, og skal fastsettes på grunnlag av analyse av produktet.

Alle påstander på vitamin D som benyttes er godkjent av EFSA.
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932028 Vegansk Nycoplus D₃-vitamin 20 µg 20 µg 800 IE




