
• Vitaminas D išgaunamas iš kerpių, kurios auginamos ir 
surenkamos Jungtinėse Amerikos Valstijose.

• Vaistinių (citrininių) melisų ekstraktas išgaunamas iš 
citrinų, kurios auginamos Ispanijoje.

• Žaliųjų citrinų žievelių aliejus, kuris yra 100 proc. tyras, 
išgaunamas mūsų įmonės partnerių Finca Victoria ūkyje, 
įsikūrusiame Ciudad Victoria mieste, Meksikoje.

• Labai svarbus gamybai melisų aliejus iš Prancūzijos 
distiliuojamas iš melisų.

• Augalinis ir tinkamas vartoti veganams.
• Vitaminas D padeda palaikyti įprastą imuninės 

sistemos veiklą.
• Patentuota tirpi tabletė padeda palaikyti 

normalias žmogaus organizmo funkcijas.
• Sudėtyje nėra gltimo, sojų, pieno produktų, 

kiaušinių, žuvies, vėžiagyvių ar ingredientų su 
riešutais.

„SUPER VITAMIN D“

PRIVALUMAI IR YPATYBĖSPAGRINDINĖS SDEDAMOSIOS DALYS
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PRODUKTO APRAŠYMAS

SDEDAMOSIOS DALYS

Manitolis (be kviečių), natrio karboksimetilo krakmolas, vaistinių melisų (Melissa officinalis) 
lapų ekstraktas, vitaminas D3 (cholekalciferolis), įvairių uogų skonio medžiaga, rūgštis: citrinų 
rūgštis, hidroksipropilo celiuliozė, saldiklis: steviolio glikozidai, magnio stearatas (iš daržovių), 

melisų (Melissa officinalis)* lapų aliejus, žaliųjų citrinų (Citrus aurantifolia)* žievelių aliejus.

* 100 % grynas eterinis aliejus

 

Vartokite po 1 tabletę 
kasdien valgio metu.  
Įsidėkite į burną ir leiskite 
jai patirpti 5–10 sekundžių, 
tada sukramtykite.

NURODYMAI                           ĮSPĖJIMAI

Saugoti nuo vaikų. Nėščioms bei maitinančioms 
motinoms ir asmenims, vartojantiems vaistus ar 
turintiems sveikatos sutrikimų prieš vartojant šį 
preparatą reikia pasitarti su sveikatos priežiūros 
specialistu. Laikymas: laikykite vėsioje, tamsioje vietoje.

Preparate „Super Vitamin D“ yra 500 proc. vitamino D dienos normos, tad suvartodami šią 
iki šiol nematytą tirpią tabletę, įgysite jums taip reikalingų medžiagų iš gamtinių, natūralių 
augalinių šaltinių. Mūsų vitaminas D išgaunamas iš kerpių – augalo, augančio Šiaurės 
Amerikoje, Skandinavijoje ir Azijoje, kuris nuo seno naudojamas Europoje.

Kam nereikia pasisemti jėgų iš saulės spindulių? Šią tirpią tabletę 
sudaro vaistinių (citrininių) melisų ekstraktas ir vitaminas D. 
Gaminamas pagal mūsų įmonės patentuotą formulę ir tiekiamas 
pagal specialią pristatymo sistemą, įmonės „ Young Living“ 
augalinis papildas „Super Vitamin D“ tinkamas vartoti veganams. 
Ištirpus pavirstanti gardžiu uogų mišinio skonio gėrimu, „Super 
Vitamin D“ tabletė yra itin veiksmingas vitamino D šaltinis, 
padedantis palaikyti įprastą kaulų ir raumenų veiklą. Vitaminas D 
padeda palaikyti įprastą imuninės sistemos veiklą. 


