LiposolTM Vitamin D3 z lanoliny
Liposomalna Witamina D3 2000 IU (z lanoliny)

D3

Vitamin

Z lanoliny

250 ml (buteleczka z miarką)
Suplement diety w płynie

Witamina D pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego, wspiera prawidłową
gęstość kości i ogólny stan zdrowia. Bardzo szybki
i łatwy sposób pozyskania naturalnej witaminy D
dla osób nie mających wystarczająco dużej ilości słońca. Witamina D pomaga w codziennym utrzymaniu
zdrowych kości i zębów, prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego, prawidłowym funkcjonowaniu mięśni oraz utrzymaniu prawidłowego
poziomu wapnia we krwi.
Liposomy są małymi kuleczkami lipidowymi, które
powstają naturalnie w momencie kontaktu wody
z lecytyną, składnikiem soi niemodyfikowanej
genetycznie. Są łatwo wchłaniane przez organizm.
Gdy witamina D rozpuszcza się w wodzie i miesza
z lecytyną zachodzi proces enkapsulacji liposomalnej.
Rezultatem jest szybsze wchłanianie witaminy D
we krwi i bezpośrednio do ścian komórkowych.
Dostępne opakowania: 250 ml (objętość netto).
Dzienna porcja 4 ml zawiera:
4000 IU (100 µg) witaminy D (2000% RWS*).
Opakowanie 250 ml zawiera 125 dziennych porcji
(2ml) = 150 dni suplementacji.
Obszar działania witaminy D: utrzymanie zdrowych kości i zębów, utrzymanie prawidłowego
poziomu wapnia we krwi, prawidłowe funkcjonowanie mięśni, prawidłowe funkcjonowanie układu
odpornościowego.
Składniki: woda, cholekalcyferol (witamina D), fosfolipidy (emulgator lecytyna niemodyfikowana genetycznie NON GMO), substancja utrzymująca wilgoć
(glicerol), substancja konserwująca (sorbinian potasu),
etanol (<1,5% obj.), substancja słodząca (naturalna ksylitol cukier brzozowy), aromat morelowy.
Składniki
Witamina D

porcja (2 ml)

porcja (4 ml)
dzienna porcja

50 μg (2000 IU)
1000% RWS*

100 μg (4000 IU)
2000% RWS*

Zalecana porcja do spożycia w ciągu dnia niezbędna do uzyskania korzystanego działania
produktu: 2 ml dziennie (2000 IU – 1000% *RWS) lub
4 ml dziennie (4000 IU - 2000%*RWS).
Do opakowania dołączona jest miarka ułatwiająca
odmierzenie odpowiedniej porcji produktu.
Spożywać bezpośrednio lub rozpuszczoną w szklance wody bądź soku. Wstrząsnąć przed spożyciem.
Warunki przechowywania: przechowywać w temperaturze pokojowej, w sposób niedostępny dla małych dzieci. Po otwarciu przechowywać w lodówce.
Chronić przed światłem. Nie przekraczać zalecanej
porcji do spożycia w ciągu dnia. Suplementy diety
nie mogą być stosowane jako substytut (zamiennik)
zróżnicowanej diety. Nie zaleca się kobietom w ciąży,
karmiącym oraz dzieciom. Dla utrzymania prawidłowego stanu zdrowia należy stosować zróżnicowaną
dietę i prowadzić zdrowy styl życia.
Działanie LiposolTM Vitamin D3 z lanoliny:
Działanie witaminy D
• bierze udział w regulacji gospodarki wapniowo-fosforanowej oraz mineralizacji tkanki kostnej
• witamina D pomaga w prawidłowym wchłanianiu
oraz wykorzystywaniu wapnia i fosforu
• odpowiada za utrzymanie prawidłowego stężenia
wapnia we krwi
• może zapobiegać nadciśnieniu i chorobom serca
• może zapobiegać cukrzycy
• może zapobiegać depresji i otępieniu
• może przyczynić się do spalania zbędnej tkanki
tłuszczowej
Podmiot odpowiedzialny za informacje na temat
żywności:
Medicaline
Ostrówiec 150, 05-480 Karczew
Tel.: +48 602 667 200,
e-mail: office@medicaline.pl
www.medicaline.pl, www.liposol.pl

*RWS: dzienna referencyjna wartość spożycia dla dorosłych.
Premium Liposomal Absorption Technology

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela
podmiotu odpowiedzialnego za informacje na
temat żywności:
Medicaline, Ostrówiec 150, 05-480 Karczew
Tel.: +48 602 667 200, e-mail: office@medicaline.pl
www.medicaline.pl, www.liposol.pl

1 Szczelna systemowa

zakrętka (standard
farmaceutyczny) –
– gwarantująca jakość
i bezpieczeństwo produktu
3 Produkt wyprodukowany

i napełniony w zakładzie
spełniającym najwyższe światowe
standardy farmaceutyczne
GMP oraz HACCP

5 Liposomalna technologia

bioabsorbcji i enkapsulacji
nano-molekularnej

8 Biała butelka
(standard farmaceutyczny)
- chroni substancję liposomalną
przed fotoutlenianiem

✓ NON GMO zawiera lecytynę nie modyfikowaną
genetycznie
✓ Bezpieczny
✓ Wysoki standard farmaceutyczny sterylnej
i laboratoryjnej produkcji zgodnie z GMP
oraz HACCP.
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Data aktualizacji ulotki: 01.2018
Najlepiej spożyć przed końcem (miesiąc/rok)
i numer partii produktu: znajdują się na opakowaniu produktu.

2 Funkcjonalna miarka

– przeźroczysta nakładka
ułatwiająca precyzyjne
dozowanie zalecanej porcji

4 Membrana zabezpieczająca

– standard farmaceutyczny

6 Optymalnie dobrane składniki

7 Lanolina

– opatentowane i standaryzowane
formuły i surowce zaopiniowane
przez FDA (USA) oraz EFSA (UE)

9 Czytelnie zaprojektowana etykieta

- jasna informacja dla Konsumenta
oraz estetyczny wygląd

Linia polecanych produktów liposomalnych LiposolTM:
Liposol TM Vitamin C
LiposolTM Vitamin D3 z lanoliny
Liposol TM Curcumin C3 Complex®
Liposol TM Vitamin Complex ADEK
LiposolTM Vitamin B Complex Folate
LiposolTM Vitamin B12 Hydroksykobalamina
LiposolTM Vitamin K 2 Bacillus Subtilis Natto
LiposolTM Vitamin K 2 + D3 Bacillus Subtilis Natto
Premium Liposomal Absorption Technology

