
• Vitamina D derivată din lichen care este crescut  
și recoltat în Statele Unite.

• Extract din roiniță, recoltată din Spania. Uleiul de coji 
de limete, 100% pur, este obținut de la ferma noastră 
parteneră Finca Victoria din Ciudad Victoria, Mexic. 

• Uleiul de roiniță este foarte popular în Franța. 

• Vegan și pe bază de plante.
• Vitamin D contribuie la funcționarea normală a 

sistemului imunitar. 
• Comprimat solubil care poate fi luat cu ușurință 

în deplasare. 
• Nu conține gluten, soia, lactate, ou, pește, 

crustacee sau ingrediente care conțin nuci.

SUPER VITAMIN D

BENEFICII ȘI CARACTERISTICI INGREDIENTE DE BAZĂ 
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CONTEXTUL PRODUSULUI

INGREDIENTE: Manitol (fără grâu), amidon de carboximetil sodic, extract 
de frunze de roiniță (Melissa officinalis), vitamina D3 (Colecalciferol), 
aromă de fructe de pădure, acid: Acid citric, hidroxipropil celuloză, 
îndulcitor: glicozide cu steviol, stearat de magneziu (sursă vegetală), ulei 
de frunze de roiniță (Melissa officinalis)*, ulei de coji de limete (Citrus 

aurantifolia)* 

*Ulei esențial 100% pur
 

Ia zilnic un comprimat cu 
mâncare.  Se pune în gură 
și se lasă să se dizolve timp 
de 5-10 secunde, apoi se 
mestecă.

INSTRUCȚIUNI                           AVERTISMENTE

A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Dacă 
ești însărcinată, alăptezi, iei medicamente 
sau ai o condiție medicală, consultă un 
cadru medical înainte de folosirea acestui 
produs. Depozitare: A se păstra într-un loc 
întunecos și răcoros. 

Produsul Super Vitamin D conține 500% din valoarea zilnică recomandată de vitamina D și 
îți oferă susținerea necesară din surse naturale pe bază de plante, într-un comprimat solubil.  
Vitamina D este obținută în mod natural și sustenabil din lichen, o plantă originară din 
America de Nord, Scandinavia și Asia și care a fost utilizată în trecut în medicina tradițională 
europeană.

Toți avem nevoie de o doză suplimentară de soare!  Acest 
comprimat solubil este făcut cu extract de roiniță și cu 
vitamina D. Cu formula noastră brevetată și cu un dispozitiv de 
administrare, produsul pe bază de plante Super Vitamin D este 
vegan. Super Vitamin D este o sursă extraordinară de vitamina 
D, care contribuie la menținerea funcțiunii normale a oaselor și 
a mușchilor.  Vitamina D contribuie la funcționarea normală a 
sistemului imunitar.  


