
• Vitamín D získaný z lišejníků rostoucích a sbíraných ve 
Spojených státech amerických.

• Extrakt z meduňky lékařské pocházející ze španělských polí.
• Olej z limetkové kůry, který je 100procentně čistý a pochází  

z naší partnerské farmy Finca Victoria v Ciudad Victoria  
v Mexiku.

• Rostlinný olej z meduňky, vyhledávaný olej z Francie, 
získaný destilací z meduňky lékařské.

• Je rostlinného původu a vhodný pro vegany.
• Vitamín D přispívá k normální funkci imunitního 

systému.
• Patentovaná rozpustná tableta se snadno užívá  

i na cestách.
• Neobsahuje lepek, sóju, mléčné výrobky, vejce, 

ryby, korýše ani složky s obsahem ořechů.

SUPER VITAMIN D

VLASTNOSTI A PROSPĚCHHLAVNÍ SLOŽKY

Velikost produktu 120 tablet      Položka č. 29683

PŮVOD PRODUKTU SLOŽENÍ

Manitol (bezlepkový), sodná sůl 
karboxymethylcelulosy škrobu, výtažek 
z listů meduňky (Melissa officinalis), 
vitamín D3 (cholekalciferol), příchuť 
lesního ovoce, kyselina: kyselina citronová, 
hydroxypropylcelulóza, sladidlo: steviol-
glykosidy, stearan hořečnatý (rostlinný 
zdroj), olej z listů meduňky (Melissa 
officinalis)*, olej z kůry limetky  

(Citrus aurantifolia)

*100% čistý esenciální olej

 

Užívejte 1 tabletu 
denně s jídlem. Vložte 
do úst a nechte 5–10 
sekund rozpustit, poté 
rozkousejte.

POKYNY                           VAROVÁNÍ

Uchovávejte mimo dosah dětí. Pokud jste 
těhotná, kojíte, berete léky nebo trpíte 
nějakou nemocí, před použitím se poraďte 
s lékařem. Skladování: Uchovávejte na 
chladném, tmavém místě.

Super Vitamin D, s obsahem 500 procent denní dávky 
vitamínu D, vám dodá podporu, kterou potřebujete,  
z přirozeně získaných rostlinných zdrojů v rozpustné 
tabletě, která je naprosto unikátní. Náš vitamín D 
pochází z lišejníků – rostlin přirozeně rostoucích  
v Severní Americe, Skandinávii a Asii – které se 
tradičně v Evropě používají.

Kdo by nepotřeboval super dávku sluníčka? Rozpustná tableta je 
vyrobena z extraktu meduňky lékařské a vitamínu D. Díky našemu 
patentovanému složení a procesu výroby je rostlinný Super 
Vitamin D od společnosti Young Living vhodný pro vegany. Super 
Vitamin D je ve formě rozpustné tablety s příchutí směsi bobulí 
a představuje skvělý zdroj vitamínu D, který přispívá k udržení 
normálního stavu kostí a normální funkci svalů. Vitamín D přispívá 
k normální funkci imunitního systému. 


