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Kraft från arktiska solen!
Det nya D-vitaminpreparatet, som passar för hela familjen, fyller varje
vrå i din kropp med livskraft.Havtornets exceptionella egenskaper
gör att det naturligt passar ihop med det fettlösliga D-vitaminet.
Tillsammans är de mycket mer än skilt för sig.

D-vitamin

D-vitamin är bra för benbyggnaden,
tänderna och motståndskraften.
Tack vare D-vitaminen upptas kalcium
och fosfor i tillräckliga mängder
av kroppen.
Ett tillräckligt intag av D-vitamin är
viktigt för upprätthållandet av normal
motståndskraft.

Undersökningar har påvisat att D-vitamin är så viktigt för vår hälsa, att Institutet för hälsa
och välfärd i Finland rekommenderar att man använder D-vitamin som kosttillskott. En
stor europeisk studie visade att lågt intag av D-vitamin orsakar i Europaårliga hälsovårdskostnader på 187 miljarder euro. I undersökningen konstaterar man också de nuvarande
rekommendationerna är för låga.
Källa: Molecular Nutrition & Food ResearchPublished online ahead of print, doi: 10.1002/mnfr.200900494
“The estimated benefits of vitamin D for Germany” Authors: A. Zittermann

Havtorn (Hippophae rhamnoides)
Havtorn är ett av den arktiska naturens mångsidiga bär som främjar välmåendet.
Havtornets naturliga antioxidanter och fettsyror effektiviserar D-vitaminets verkningar.
Havtorn hjälper att upprätta en naturligt fuktig hud och stöder hudens motståndskraft.

Havtorn upprätthåller
ögonens normala funktion
samt kroppens normala
motståndskraft.
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50 µg

STYRK VITAMIN D OCH HAVTORN
Kosttillskott / 100 stk / 83,5 g

ARCTIC NUTRITION ® FINLAND

NATURLIGT

VILD NÄRING

Ingredienser
Sötningsmedel (xylitol, isomaltitol), fyllnadsämne (mikrokristallinisk cellulosa),
havtornspulver, D3-vitamin, klumpförebyggande medel (kiseldioxid,
magnesiumsalt av fettsyror), D-alfatokoferol succinat.

Rekommenderad daglig dos
1 tuggtablett (835 mg). Innehåller 50 µg D3-vitamin
(1000 % av jämförelsevärdet för dygnsdos) och 100 mg havtornspulver.
Den rekommenderade dagliga dosen får inte överskridas. Kosttillskottet bör inte användas
som ett alternativ till en varierad kost. Produkten skall förvaras utom räckhåll för små barn.
Produkten kan ha laxerande verkan. Förvaras kallt och skyddad mot fukt.

Tillverkad för:
Arctic Nutrition Oy
Kauppakulma
49400 Fredrikshamn
FINLAND
www.arcticnutrition.com

DIREKT FRÅN NATUREN
Vid tillverkning av produkter använder
vi råvaror – olika bär och frukter –
som ursprungligen växer i naturen.

ENDAST DET VIKTIGASTE
Våra produkter innehåller endast
råvaror som är rika på näringsämnen.

HÖG TEKNOLOGI
Råvarorna hanteras utan upphettning, för att
näringsämnena skall bibehålla sin livskraft.

AV BÄSTA KVALITET
Vi tillverkar våra produkter enligt de
internationella GMP- och ISO- kvalitetskraven.
Dessa standarder säkerställer en hög
kvalitet och säkerhet för produkterna.

