
Belang van vitamine A en D

Vitamines  zijn voor elke leeftijd belangrijk, maar vooral naarmate je ouder 
wordt kan het verstandig zijn te zorgen dat je ter aanvulling dagelijks extra

D neemt. De Gezondheidsraad beveelt senioren en mensen met
huidskleur aan extra vit D te gebruiken ter versterking van de

Vitamine A draagt bij aan het behoud van een goed gezichtsvermogen en een 
goede conditie van de huid. Tevens ondersteunt vitamine A de natuurlijke  
weerstand. 

Vitamine D  is belangrijk voor de instandhouding van een goed ontwikkeld 
botten-en spierenstelsel en een sterk gebit. Het bevordert een goede opname 
van kalk in de botten. Bovendien is vitamine D van belang voor de natuurlijke
weerstand.

Halitran van vroeger

Vroeger werd Halitran (levertraan) gebruikt om zijn versterkende eigenschap-
pen, die te danken waren aan de vitamines A en D in levertraan. Tegenwoordig 
zijn de goede eigenschappen van levertraan beschikbaar in Halitran AD capsules, 
een makkelijke en ‘smaakneutrale’ manier om, ter aanvulling op de voeding, in 
de verhoogde behoefte aan vitamine A en D te voorzien.

Halitran
Vitamine AD capsules

vitamine A en 
een donkere 
botten.
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Halitran bevat per capsule:

Vitamine A 800 µg 100% van de ADH*

Vitamine D3 5 µg 100% van de ADH*

*ADH=Aanbevolen dagelijkse hoeveelheid

Ingrediënten

Zonnebloemolie, gelatine, glycerine, vitamine A, vitamine D3.  

Gebruiksaanwijzing

Volwassenen en kinderen vanaf 7 jaar: 1 capsule per dag. 
De capsule met water innemen, bij voorkeur bij de maaltijd. 
De aanbevolen dosering niet overschrijden.

Bewaren

Beneden 25°C, in gesloten verpakking en op een droge plaats. 
Buiten bereik van kinderen bewaren.
De uiterste houdbaarheidsdatum staat op de bovenzijde van het doosje 
en op het etiket van het potje.

Bijzonderheden

Halitran AD capsules bevatten geen suiker, gluten, lactose of kunstmatige 
kleurstoffen. Een voedingssupplement is geen vervanging van een gezonde 
voeding en een gezonde leefstijl. Dit voedingssupplement is niet geschikt 
voor kinderen tot en met de leeftijd van 1 jaar.

Distributeur

Bayer B.V.
Bayer HealthCare Consumer Care, Mijdrecht.
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