U neemt toch
ook al vitamine D?
Vitamine D tekort komt vaker voor dan men denkt ! 8 op 10 heeft een tekort !

Gr
at
is

D-Pearls - een eenvoudige oplossing
D-Pearls voor iedereen, het hele jaar door !

D-Pearls is speciaal ontwikkeld als aanvulling en is een eenvoudige manier voor de hele familie om een tekort te vermijden
of te compenseren. De pareltjes bevatten het natuurlijk in
vet oplosbaar vitamine D3 opgelost in een gezonde « extra
vierge » olijfolie van eerste koude persing voor een goede
biologische opname en werkzaamheid.

D-Pearls en kinderen

D-Pearls zijn kleine, ronde pareltjes met 800 IE* (20 µg), 1520
IE* (38 µg) en 3000 IE (75 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
blisterverpakking. De gelatine capsule is Halal en Kosher
gecertificeerd.

Vitamine D is zelfs nog belangrijker tijdens de kindertijd,
omdat de voedingsstof een belangrijke rol speelt bij de ondersteuning van de normale groei en ontwikkeling van het
botweefsel. Het is belangrijk voor kinderen om toegang te
krijgen tot voldoende zonlicht. Een supplement maakt het
gemakkelijker om het hele jaar door voldoende vitamine D
binnen te krijgen. Officiële instanties bevelen 400 IE* vitamine
D per dag aan vanaf de geboorte.
D-Pearls Drops, in de vorm van druppels, 5 druppels per dag,
worden aanbevolen voor kinderen in de leeftijdsgroep 0-2 jaar.
D-Pearls 400 is een junior editie van onze D-Pearls voor vol-

wassenen. D-Pearls
400 zijn zachte gelatinecapsules die
elk 400 IE* (10 μg)
vitamine D3 bevatten. D-Pearls 400
zijn geschikt voor
kinderen vanaf 3 jaar. Dankzij de kleine
afmetingen van de parels zijn ze gemakkelijk in te nemen.

Dosering: 1 klein mini-pareltje per dag

Beschikbaar bij uw apotheker

CNK

Omschrijving

Advies verkoopprijs

4323-846

D-Pearls 400

120 caps

9,95 EUR

2979-912

D-Pearls 800

120 caps

14,50 EUR

2979-904

D-Pearls 800

360 caps

29,95 EUR

3070-331

D-Pearls 1520

80 caps

14,95 EUR

3375-037

D-Pearls 1520

100+20 caps

18,50 EUR

3506-433

D-Pearls 3000

80 caps

19,95 EUR

4307-534

D-Pearls 3000

120+40 caps

29,95 EUR

3178-407

D-Pearls Drops

10 ml (Goed voor 80 dagen)

* IE = Internationale Eenheden. 40 IE komt overeen met 1 microgram (μg).

10,95 EUR

1 gratis doos D-Pearls vitamine D
Kleef hier:

Krijg:

OFWEL 3 x barcodes
OFWEL 3 × barcodes
OFWEL 3 × barcodes
OFWEL 3 × barcodes
OFWEL 3 × barcodes

CNK 3506-433
CNK 3070-331
CNK 2979-912
CNK 2979-904
CNK 4323-846

D-Pearls 3000 80 caps
D-Pearls 1520 80 caps
D-Pearls 800 120 caps
D-Pearls 800 360 caps
D-Pearls 400 120 caps

1 doos 80 caps gratis
1 doos 80 caps gratis
1 doos 120 caps gratis
1 doos 360 caps gratis
1 doos 120 caps gratis

Laat twee geïnteresseerde kennissen het document ook invullen en ondertekenen. U ontvangt van ons
overeenkomstig uw spaaractie 1 doos D-Pearls gratis en wij sturen naar uw kennissen dezelfde aanbieding.
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* De privacy policy van Pharma Nord België kan u volledig nalezen op de website: www.pharmanord.be /cookie

Gelieve deze antwoordbrief te willen afdrukken en per voldoende
gefrankeerde post te willen toesturen aan:
Pharma Nord bv
Actie D-Pearls 800, Minervastraat 14, 1930 Zaventem

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

