
Kosttillskott / 100 stk / 83,5 g 

Ingredienser:

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

Recommenderad 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.  
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50 µg

HAVTORN
C-vitaminhalten i sura bär är bland de högsta i växtriket. 

Bäret innehåller även karoten och en märkbar mängd 
av B- och K-vitaminer. Du får alla de här nödvändiga 

vitaminerna på ett smidigt sätt samtidigt som 
du avnjuter din dagliga dos av D-vitamin!

Upprätthåller ögonens normala funktion och hjälper 
att upprätthålla kroppens naturliga motståndskraft.

D-VITAMIN 
D-vitamin är speciellt nödvändigt för oss invånare i norden,

särskilt under den mörka vintern. Nuförtiden vet man
ändå att det är bra att avnjuta D-vitamin året om för att 

förrådet ska hållas fullt. På det här sättet hålls 
vår motståndskraft stark och sinnet friskt året om.

Upprätthåller den normala motståndskraften.

Kauppakulma, 49400 Hamina, FINLAND, 
Tel. +358 (0)5 229 6777, www.arcticnutrition.com

Tillverkad för: Arctic Nutrition

Ett starkt D-vitamintillskott för hela familjen får varje cell i 

din kropp att fyllas med livskraft. Havtorn har exceptionella 

egenskaper som gör det till en naturlig följeslagare till den 

fettlösliga D-vitaminen. Tillsammans blir de mer än 

summan av två delar.

16

Stark D-vitamin och havtorn

KRAFTFULL SKYDDAR
MOT MÖRKRET

Ta in solskenet i din vardag.

ARCTIC SUN

Stark D-vitamin och havtorn

ARCTIC SUN

ARCTIC SUNS RAVAROR

50 µg

Vital 
and Natural 

nutrients

DIREKT FRÅN NATUREN
Vi använder naturens egna 
råvaror som bär och frukter.

ENDAST DE VIKTIGASTE
Våra produkter innehåller endast 

råvarornas mest näringsrika ämnen.

TOPPTEKNOLOGI
Vi skyddar råvarorna under produktionen för att 
bibehålla livskraften för känsliga näringsämnen. 

KVALITETSGARANTI
Vi tillverkar våra produkter i enlighet med 

internationella GMP- och ISO-kvalitetsstandarder.

Arctics kvalitetsgaranti


