
Új generációs, azonnal felszívódó, mikroemulziós D3-
vitamin spray – 1 puff 2000 NE-t tartalmaz. Gyors és tartós 
hatást biztosít.
A SunD3 az egyetlen olyan tudományosan bizonyított és 
tesztelt D-vitamin, ami mikroemulziós spray formátumban 
elérhető. Ennek a szabadalmaztatott spraynek legfőbb 
előnye, hogy garantáltan jól biohasznosulású formátum 
(összehasonlítva a tablettás, kapszulás, cseppes, és 
egyéb – nem mikromulziós – spray formátumokkal).
A mikroemulziós formátum felszívódása a szervezetbe 
maximálisan hatékony – akár 95%-kal jobb, mint a D3-
vitamin kapszulák vagy cseppek esetében.

Praktikusan hordozható, kis méterű 
spray, amely 125 napra, vagyis               
4 hónapra elegendő.

A SunD3 bizonyított stabilitású

Vegetáriánusok számára is megfelelő. 
Nem tartalmaz mesterséges színezéket, 
ízesítőt és glutént

GMP és az ISO 9001 
szabványoknak megfelelően gyártva

A legkeresettebb D-vitamin spray 2017, 
2018, 2019, 2020-ban

Gyorsan felszívódó 
D3-vitamin 
mikroemulziós 
spray formátumban
A mikroemulziós spray a nyelv alá 
vagy az arc belső oldalára 
permetezett folyékony állagú D3-
vitamin, megkerülve a gyomor-bél 
traktust, garantáltan hatékonyan 
és gyorsan felszívódik a 
szájnyálkahártyán keresztül.

Tiszta, 
koncentrált 
D3-vitamin
Természetes 
forrásból származó 
D3-vitamint 
tartalmaz, narancs 
ízzel és természetes 
xylitollal édesítve, 
mely óvja a száj és 
fogak egészségét.

Klinikailag igazolt
A SunD3 gyors felszívódása és hatékonysága 
klinikai vizsgálatok során is igazolt. In-vitro ered-
mények azt mutatták, hogy a SunD3 szívódik fel a 
leghatékonyabban a száj nyálkahártyáján keresz-
tül, összehasonlítva egyéb – EU piacon kapható – 
D3-vitamin spray készítményekkel. Független, 
véletlenszerű, placebo-kontrollos in-vivo klinikai 
vizsgálatok eredményei szerint a SunD3 D3-
vitamin spray egyhavi használata után a D3-
vitaminszint átlag 132%-kal emelkedett a vérben.
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SunD3 kutatás 2019 
szeptember - 2020 március
A SunD3 az egyetlen tudományosan bizonyított és tesztelt D-
vitamin mikroemulziós spray formátumban.

A szabadalmaztatott spray legfőbb előnye

Garantálja a D-vitamin legmagasabb 
biohasznosulását – más D-vitamin beviteli 
formátumokhoz képest
(tabletták, kapszulák, cseppek vagy egyéb mikroemulzió nélküli 
spray formátumok)



Placebo

SunD3

70 105 140

132%

TERMÉK SZÁZALÉKOS VÁLTOZÁS 30 NAP MÚLVA

Placebo -15%

SunD3 132%

Kettős vak, randomizált, placebo-kontrollos in-vivo klinikai tesztek során bebizonyosodott, hogy a SunD3 
spray 30 napos használata átlag 132%-kal növelte az alanyok D-vitamin-szintjét az eredeti szinthez képest.

A bélrendszer érintése nélkül 
azonnal bejut a véráramba

1. A nyelv alá vagy az arc belső
oldalára permetezett összetevők
aktív hatóanyagok.

2. A mikrocsepp méretű vitamin
bejut a szájnyálkahártya
kapillárisain keresztül a vérbe.

3. Az aktív anyag azonnal
felszívódik a keringési
rendszerbe és szétárad a
testben.

4. A gyomor-bél traktus – ami
gyakran megnehezíti a vitamin
teljes felszívódását – nem
vesz részt a folyamatban.
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