
GEBRUIK
1 capsule per dag innemen tijdens of na de maaltijd. Houdt u aan de aanbevolen dagelijkse dosering.

Een voedingssupplement is geen vervanging voor een gevarieerde voeding.
Voor het behoud van een goede gezondheid is een gezonde levensstijl en een gevarieerde, evenwichtige voeding van belang.

BEWAAR ADVIES
Donker, afgesloten, koel 15 - 25 °C,  buiten bereik van jonge kinderen.
Dit voedingssupplement is niet geschikt voor kinderen tot en met 10 jaar.

BEYUNA D3
De aanbevolen dagelijkse dosering voor volwassenen is 1 capsule per dag. 

1 capsule bevat: 
Mikrokristallijne Cellulose (vulstof)                           
Gelatine                     
Zetmeel (maïs)                     
Vitamine D3 (Cholecalciferol in poeder vorm) *RI 500%  (1000 IE) 25,0 µg 
Magnesium Stearaat (plantaardig) (antiklontermiddel)                      
Water (gezuiverd)                                                 

*RI = Referentie Innames voor volwassenen



Vitamine D3  

• verhoogt de calciumopname in de botten

• draagt bij tot normale calciumgehalten in het bloed

• gezondheidsraad beveelt senioren en mensen met een donkere huidskleur aan extra vit D te 
   gebruiken ter versterking van de botten

• speelt een rol bij het behouden van sterke spieren

• draagt bij aan een normale celdeling
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Inhoud: 200 capsules = 42 gram

Een voedingssupplement is geen vervanging 
voor een gevarieerde voeding. Voor het be-
houd van een goede gezondheid is een gezon-
de levensstijl en een gevarieerde, evenwichtige 
voeding van belang.

Gebruik: 1 capsule per dag innemen tijdens 
of na de maaltijd. Houdt u aan de aanbevolen 
dagelijkse dosering.

Bewaaradvies: Donker, afgesloten, koel 15 - 25 
°C,  buiten bereik van jonge kinderen.

Beyuna D3
De aanbevolen dagelijkse dosering voor volwassenen is 1 capsule per dag. 
1 capsule bevat: 
Mikrokristallijne Cellulose (vulstof)                           
Gelatine                     
Zetmeel (maïs)                     
Vitamine D3 (Cholecalciferol in poeder vorm) *RI 500%  (1000 IE) 25,0 µg 
Magnesium Stearaat (plantaardig) (antiklontermiddel)                      
Water (gezuiverd)                                                 

*RI = Referentie Innames voor volwassenen 

Dit voedingssupplement is niet geschikt voor 
kinderen tot en met 10 jaar.
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