
De zonne-vitamine D3 
in parels
20 mcg D-Pearls opgelost in 
koudgeperste olijfolie

De Bio-Vitamine D3 D-Pearls zijn klein en makkelijk door te slikken. 
De capsules zijn hier op ware grootte afgebeeld.
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Waarom capsules?
De kleine ronde capsules zijn makkelijk in te nemen en mogen ook 
gekauwd worden. De smaak die dan naar bovenkomt is die van verse 
koudgeperste olijfolie. De gelatine capsules zijn gegarandeerd halal en 
kosjer (gecertificeerd).

Hygiënische doordrukstrips
De D-Pearls in Bio-Vitamine D3 zijn hygiënisch per stuk verpakt in een 
doordrukstrip. Zo hoeft men niet eerst een deel van de inhoud van een 
potje in de hand te doen, een capsule er uit nemen en de rest terug te 
doen in het potje. De capsules, die weer terug zijn gegaan in het potje, 
bevatten een deel van de bacteriën die zich op de hand bevonden. 
Onderzoek laat zien dat dit tot kwaliteitsverlies kan leiden.

www.pharmanord.nl
telefoon : 035-5430991



Als de zon schijnt maakt onze huid 
vitamine D3 aan. We kunnen vita-
mine D2 krijgen uit onze voeding. 
De belangrijkste bronnen zijn vet-
te vis en margarine. Vitamine D3 
wordt beter in ons lichaam opge-
nomen en blijft langer actief. Zon 
op de huid en voeding bepalen 
of we genoeg vitamine D in ons 
lichaam krijgen.

“Niet genoeg vitamine D
uit zonlicht en voeding”
“De belangrijkste natuurlijke bron 
van vitamine D is zonlicht. Door 
blootstelling aan ultraviolette 
straling maakt de huid vitamine 
D aan. In Nederland is er alleen in 
de maanden april tot oktober tus-
sen 11:00 en 15:00 uur voldoende 
straling voor vitamine D-productie 
in de huid. Gebruik van zonne-
brandmiddel met beschermings-
factor (SPF) vermindert echter de 
aanmaak van vitamine D. Vitamine 
D zit ook in sommige voedings-
middelen, bijvoorbeeld in vette 
vis. In Nederland wordt vitamine D 
bovendien toegevoegd aan mar-
garine producten.” 
(bron:TNO-rapport | KvL/P&Z/2009.017 | 
Januari 2009)

Het belang van 
voldoende vitamine D
Vitamine D is een zeer belangrijke 

stof voor de gezondheid. Het zorgt 
voor sterke botten, een sterk im-
muunsysteem en geeft een goede 
weerstand tegen infecties. Met 
Bio-Vitamine D3 haalt u de R uit de 
maand en krijgt uw lichaam het 
zomerse gevoel en de zomerse 
weerstand. 

Aanvullen van vitamine D is extra 
belangrijk voor mensen met een 
gekleurde huid en ouderen. Voor 
beide groepen geldt dat de huid 
minder goed vitamine D aanmaakt 
uit zonlicht. Mensen die weinig 
buiten komen tussen 11:00 en 
15:00 uur, midden in werktijd, 
moeten overwegen of ze ook in de 
zomer extra vitamine D nodig heb-
ben. Hetzelfde geldt voor mensen 
die weinig vette vis of margarine 
gebruiken. De veilige bovengrens 
van de inname van vitamine D is 
50 mcg (USA).

D-Parels – een 
makkelijke oplossing
Een makkelijke manier om een 
vitamine D tekort aan te vullen 
is door een vitamine D supple-
ment te gebruiken. Bio-Vitamine 
D3 geeft een hoge dosering van 
20 mcg = 800 ie, in een goed op-
neembare en eenvoudig slikbare 
vorm.

Waarom olie?
Vitamine D is een vetoplosbare 
vitamine en wordt beter opgeno-
men in het lichaam als het samen 
met vet wordt ingenomen. Veel 
mensen beperken hun vetinname 
en beperken zo de opname. 

De bron van de vitamine D is 
lanoline, dat gemaakt wordt uit 
het vet dat in schapenwol zit. Dit 
is een veel zuiverder bron dan 
visleverolie.

De Bio-Vitamine D3 is opgelost in 
koudgeperste olijfolie voor een 
uitstekende opneembaarheid. 

Waarom Bio-Vitamine D3?
Vitamine D is essentieel voor: 
– de opname van calcium dat nodig is voor sterke botten en tanden
– een sterk immuunsysteem: de bescherming van het lichaam 
– een goede weerstand tegen infecties

• Hoge dosering van 20 microgram = 800 ie vitamine D3 
• Vitamine D in de best opneembare en actiefste vorm

• Uitstekende opneembaarheid in het lichaam door het 
D-Pearl systeem

• Opgelost in koudgeperste olijfolie

• Hoge zuiverheid van grondstof (lanoline) 
en capsule (halal & kosjer)

• De kwaliteit van Pharma Nord 
– supplementen van farmaceutische kwaliteit


