
„VEGAN D“
JŪSŲ GERIAUSIA 
APSAUGA YRA
VITAMINAS D

Vitaminas D yra riebaluose tirpus vitaminas, vadinamas „saulės“ vitaminu, 
nes organizmas jį gamina tada, kai ultravioletiniai B (UVB) saulės spinduliai 
patenka ant odos. Vitamino D taip pat gauname tiesiogiai iš maisto 
produktų, tačiau gauti pakankamą kiekį vien iš maisto yra sudėtinga. Daug 
vitamino D yra šiuose maisto produktuose: riebiose žuvyse (lašišose, 
tunuose, skumbrėse), jautienos kepenyse, sūriuose, kiaušinių tryniuose 
ir grybuose. 

Įprastai iš maisto produktų gauname tik apie 10–20% vitamino D. Kiti 80–
90% organizme susidaro odą veikiant saulės spinduliams. Mūsų amžius, 
odos pigmentacija, gyvenimo būdas ir saulės poveikis daro didžiulę įtaką 
vitamino D koncentracijai organizme. Atsižvelgiant į tai, kad žmonės dabar 
daug laiko praleidžia patalpose ir naudoja apsauginius kremus nuo saulės, 
šio vitamino nepakankamumas yra akivaizdus visoje Europoje.1

Vitaminas D atlieka keletą svarbių vaidmenų mūsų organizme. Tyrimai 
rodo, kad vitaminas D padeda palaikyti normalią kalcio absorbciją ir (arba) 
įsisavinimą. Vitaminas D padeda palaikyti normalią kaulų būklę ir raumenų 
funkciją, taip pat padeda palaikyti normalią imuninės sistemos veiklą. 
Išlaikyti pakankamą vitamino D koncentraciją organizme visą gyvenimą 
rekomenduoja pagrindinės pasaulio mitybos draugijos ir visuomenės 
sveikatos priežiūros institucijos.2 Todėl „NeoLife“ Mokslo patarėjų taryba 
sukūrė „NeoLife Vegan D“ – unikalų vitamino D ingredientų derinį iš 
natūralių šaltinių ir visaverčių maisto produktų, kuris padeda papildyti 
įprastą mitybą. 
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Kodas 865
10 µg vitamino D 1 tabletėje

Vitaminas D padeda palaikyti 
normalią imuninės sistemos 
veiklą. 
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Vitaminas D3 iš elninių šiurių (Cladonia rangiferina)
Mūsų vitaminas D3 yra tvariai gaunamas iš elninių 
šiurių (unikali valgomų kerpių rūšis), naudojant švelnius 
ekstrahavimo metodus.

• Vienas iš nedaugelio visiškai veganiškų 
vitamino D3 šaltinių.

„Neolife“ išskirtinumas
Unikalus vitamino D ingredientų derinys iš natūralių 
šaltinių ir visaverčių maisto produktų, kuris užtikrina 
puikų veiksmingumą ir biologinį prieinamumą.

Sudėtyje yra vitamino D3 ir vitamino D2 (cholekalciferolis/ 
ergokalciferolis). 
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(Agaricus bisporus)
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Vitaminas D2 iš mielių ir aukščiausios kokybės 
grybų (Agaricus bisporus).
Šiuose grybuose taip pat yra nedideli kiekiai kitų 
natūralių maistinių medžiagų. 

• Natūraliai ir tvariai gaunamas

• 100% veganiškas
Pagamintas be gyvūninės kilmės ingredientų, 
„NeoLife Vegan D“ atitinka griežtus tiekimo kriterijus, 
kurių tikisi papildų vartotojai vegetarai bei veganai.

• Užtikrinta kokybė ir saugumas
Išbandyta laikantis griežtų standartų, siekiant 
užtikrinti aukščiausią saugos ir kokybės lygį.
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