
• Witamina D pochodzi z porostu rosnącego  
i zbieranego w Stanach Zjednoczonych.

• Ekstrakt melisy pochodzi z pól w Hiszpanii.
• 100% czysty olejek ze skórki z limonki pochodzi ze  

współpracującej z nami farmy Finca Victoria w mieście 
Ciudad Victoria w Meksyku.

• Olejek z melisy pozyskiwany w drodze destylacji, 
pochodzi z Francji.

• Produkt na bazie roślin, wegański.
• Witamina D wzmacnia system odpornościowy 

organizmu.
• Rozpuszczalna tabletka o zastrzeżonej recepturze 

jest łatwa w użyciu przy aktywnym stylu życia.
• Nie zawiera glutenu, soi, nabiału, jajek, ryb, 

skorupiaków, ani orzechów.

SUPER VITAMIN D

KORZYŚCI I DZIAŁANIEGŁÓWNE SKŁADNIKI

Zawartość | 120 tabletek    Kod produktu: 29683

INFORMACJE O PRODUKCIE SKŁADNIKI

Mannitol (nie zawiera pszenicy), 
skrobia sodowo-karboksymetylowa, 
wyciąg z liści melisy lekarskiej (Melissa 
officinalis), witamina D3 (cholekalcyferol), 
smak owoców leśnych, środek 
zakwaszający: kwas cytrynowy, celuloza 
hydroksypropylowa, substancja słodząca: 
glikozydy stewiolowe, stearynian magnezu 
(pochodzenia roślinnego), olejek z liści 
melisy (Melissa officinalis)*, olejek ze skórki 

limonki (Citrus aurantifolia)*

*100% olejek eteryczny

 

Dawka: 1 tabletka dziennie  
w trakcie jedzenia. Włożyć do 
ust i poczekać 5-10 sekund do 
rozpuszczenia, a następnie 
przeżuć.

SPOSÓB UŻYCIA                           OSTRZEŻENIA

Przechowywać z dala od dzieci. W przypadku 
ciąży, karmienia piersią, przyjmowania leków lub 
choroby, przed zażyciem należy skonsultować  
się z lekarzem. Przechowywanie: przechowywać  
w suchym i ciemnym miejscu.

Super Vitamin D to idealne wsparcie dzięki 
zawartości 500% zalecanej dziennej dawki witaminy 
D z naturalnie pozyskiwanych, roślinnych źródeł 
w postaci wyjątkowych rozpuszczalnych tabletek.  
Zawarta w nim witamina D pochodzi z rosnącego 
w Ameryce Północnej, Skandynawii i Azji porostu, 
który stosowany jest od lat w tradycyjnej medycynie 
europejskiej.

Któż z nas nie potrzebuje super zastrzyku promieni słonecznych? 
Ta rozpuszczalna tabletka wykonana jest z wyciągu z melisy 
lekarskiej i witaminy D. Dzięki naszym zastrzeżonym składnikom 
i systemowi dostaw, Super Vitamin D od Young Living jest 
produktem wegańskim. Po rozpuszczeniu ma cudowny smak 
owoców leśnych i jest doskonałym źródłem witaminy D, która 
wspomaga utrzymanie dobrego stanu kości i funkcjonowania 
mięśni. Witamina D wzmacnia też system odpornościowy 
organizmu. 


