
Bewezen absorptie van vitamine D
uit D-Pearls (Pharma Nord)

In België hebben 8 personen op 10 een vitamine D tekort!
Vitamine D speelt nochtans een belangrijk rol bij:

• tot de instandhouding van normale botten en tanden
• de normale werking van het immuunsysteem
• tot de normale werking van de spieren

De uitstekende opneembaarheid van vitamine D uit D-Pearls werd aangetoond in een Noorse 
studie.

D-Pearls is veilig
D-Pearls van Pharma Nord werd als vitamine D preparaat gekozen voor deze studie omwille van 
zijn documentatie wat betreft de veiligheid en de hoge kwaliteit van het preparaat.
De proefpersonen werden ingedeeld in een placebo groep (1) en twee behandelde groepen. De 
proefpersonen in groep (2) namen 2x D-Pearls 1520 I.E. (of 76 μg) vitamine D per dag.

Geweldige resultaten met D Pearls
en dit in slechts 4 weken tijd!
De vitamine D bloedwaarden werden bij alle personen
gemeten bij start van de interventie, na 4 weken en na 8 weken.

• Placebo groep: dalen de vitamine D waarden  
na 8 weken van 21 naar 17 ng/ml

• Groep 2: stijgen de vitamine D-waarden  
in slechts 4 weken van gemiddeld 22 tot 36 ng/ml 

Groep 1
placebo

Groep 2 
2x D-Pearls 1520

per dag

Start 21 ng/ml (+/- 6) 22 ng/ml (+/- 5)

4 weken 21 ng/ml (+/- 6) 36 ng/ml (+/- 8)

8 weken 17 ng/ml (+/- 6) 36 ng/ml (+/- 8)

25(OH)D waarden (gemiddelde +/-SD) in groepen 1 en 2 

D-Pearls zijn kleine ”parels” van de vetoplosbare vitamine D opgelost in koud-geperste olijfolie. 
(deze vetstof is dan ook cruciaal voor de absorptie!)

Hoe in te nemen?:
1 verpakking D Pearls 1520 IE van 80 parels (14,50€)vitamine D tekort wegwerken!
Nadien opvolging met D Pearls 800 (120 parels= 13,95€ ≃  3,48   euro/maand   ! Of de 
economische familie-verpakking van 360 parels= 29,95 €).Verkrijgbaar bij uw apotheker.

Ref.: “Effect of vitamin D supplementation on 25 (OH) D status: Does vitamin D supplementation 
effect muscle function in well trained persons”, Baumann A et al, Master assignment at the 
Department of Nutritional Science, Oslo University, 07/ 2013

BESLUIT: D Pearls snel en efficiënt!
De significante resultaten van de studie tonen de uitzonderlijke opneembaarheid aan van 
vitamine D uit het preparaat D-Pearls van Pharma Nord.

Het toont tevens aan hoe snel de vitamine D tekorten met erg veilige en fysiologische 
dagdosissen kunnen wegwerken.!


