
D-Pearls voor iedereen,
het hele jaar door !
De inname van een vitamine D aanvulling is een 
eenvoudige manier voor de ganse familie om een 
tekort te vermijden of te compenseren. D-Pearls is 
hiervoor speciaal ontwikkeld. Het preparaat bevat 
het natuurlijk vetoplosbaar vitamine D3 opgelost in 
olie, een gezonde « extra vierge » olijfolie van eerste 
koude persing voor een goede biologische opname 
en werkzaamheid.

D-Pearls 800
Kleine, ronde pareltjes met 800 IE* of 20 µg* natuurlijk 
vitamine D3 opgelost in gezonde olijfolie van eerste 
persing. Om door te slikken of om op te kauwen. Een 
kwaliteitsproduct in een hygiënische blisterverpak-
king.

Beschikbaar bij uw apotheker.

Dosering: 1 klein mini-pareltje per dag

* IE = internationale eenheden. 40 IE komt overeen met 1 microgram (µg). De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid 
(ADH) bedraagt 200 IE of 5 µg.

Vitamine D :
D-Pearls – een eenvoudige oplossing

Hebt U genoeg zon 
gehad dit jaar ?
Vitamine D tekort komt vaker voor dan men denkt !
77% heeft een tekort !

CNK Omschrijving Advies verkoopprijs

2979-920 D-Pearls 800  40 caps  5,45 EUR

2979-912 D-Pearls 800 120 caps 12,95 EUR

2979-904 D-Pearls 800 360 caps 29,95 EUR

Gratis



Uw naam :  

Voornaam :  

Adres :  

Postcode :   Stad :  

e-mail :  

Handtekening:  

Gelieve deze antwoordbrief te willen afdrukken en per 
voldoende gefrankeerde post te willen toesturen :

Pharma Nord bvba
Gratis staal D-Pearls 800
Minervastraat 14, 1930 Zaventem
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*  U moet een geldig e-mailadres opgeven en het volledig formulier invullen om 1 gratis doosje Pharma Nord  D-Pearls te ontvangen.  U zal onze 
nieuwsbrief per e-mail ontvangen.  U kan zich voor deze dienst ten allen tijde uitschrijven. Maximum 1 gratis doosje D-Pearls per gezin.

** De privacy policy van Pharma Nord België kan u volledig nalezen op de website: www.pharmanord.be/cookie

Vul het formulier* in en krijg een gratis doos D-Pearls 800!

Ontvang GrAtis
een doos D-Pearls 800

Innoverend voor de gezondheid
Minervastraat 14, B-1930 Zaventem 
Tel.: 02 720.51.20 – Fax: 02 720.51.60
E-mail: info-be@pharmanord.com

Vermeld 3 Pharma Nord producten die U momenteel gebruikt of die U graag zou gebruiken:

 

 

 

Meer informatie omtrent onze producten vindt U op www.pharmanord.be

☐ Vitamine D

☐ Coënzym Q10
☐ Selenium

☐ Glucosamine
☐ Magnesium

☐ Tegen cholesterol
☐ Om af te slanken

☐ Niets

Andere 

Welke voedingssupplementen gebruikt U momenteel op een regelmatige basis ? 
(Duid aan wat van toepassing is):

Leeftijd: ☐ <20 ☐ 20-29 ☐ 30-39 ☐ 40-49 ☐ 50-59 ☐ >60

 ☐ Man ☐ Vrouw Heb U kinderen?  ☐ Ja ☐ Neen

Pharma Nord beschermt uw persoonlijke informatie en deelt noch verkoopt deze aan derden.

 Ja, ik ga akkoord met de privacy policy** van Pharma Nord, geef toestemming om mijn gegevens 
te verwerken en de 6 wekelijkse nieuwsbrief te ontvangen.
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