
Draagt bij tot:
• een normale functie van het immuunsysteem (vit D3 en vit A)
• een normale celdeling (D3) en normale celdifferentiatie (A)
• het behoud van normale slijmvliezen en een normale huid (A)
• het behoud van normale botten, - tanden en - spierfunctie (D)

Vitamine D3 
+ Vitamine A Forte

Wetenschappelijk onderbouwde voedingssupplementen van uitzonderlijke kwaliteit

TRANSPARANTIEFICHE  VITAMINE D3 + VIT. A FORTE



Vitamine D3 
+ Vitamine A Forte

Actieve ingrediënten per capsules: 
-  3000 IU of 75 mcg vitamine D3 (cholecalciferol, 1500 % RI*)
-  4000 IU of 1200 mcg RE vitamine A (retinylpalmitaat, 150 % RI*)   
* RI = Referentie-inname

Inhoud: 90 capsules

Gebruik: Jongeren vanaf 11jaar en volwassenen: 1 capsule  bij een hoofdmaaltijd, met een glas water. 
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Vitamine D3
• Werking (toegelaten claims): 

- draagt bij tot een normale functie van het immuunsysteem 
- draagt bij tot het behoud van normale botten, - tanden en - spierfunctie
- draagt bij tot een normale celdeling
- draagt bij tot de normale opname van calcium en fosfor

• Dagdosis: (1caps):  3000 IU of 75 mcg 
• Kwaliteit: cholecalciferol

Vitamine A
• Werking (toegelaten claims): 

- draagt bij tot een normale functie van het immuunsysteem 
- draagt bij tot het behoud van normale slijmvliezen en huid
- draagt bij tot een normale celdifferentiatie

• Dagdosis: (1caps):  4000 IU of 1200 mcg 
• Kwaliteit: retinylpalmitaat

Hoe VITAMINE D3 + VITAMINE A FORTE  combineren voor meer succes?
- Voor een sterkere acute weerstand: 
• met zink:  ZINK PLATINUM of met ZINK + VIT C + VLIERBES-kauwtabletten of met IMMUNOTON FORTE (zink + selenium + Andrographis + 

Pelargonium) of met SELENIUM All Natural Antioxidant Complex (zink + selenium + vit’s A,C en D)
• met QUERCETINE PLATINUM
- Voor een sterkere weerstand algemeen (acuut en chronisch): met SHIITAKE PLATINUM en/of VITAMINE C PLATINUM en/of KYOLIC PLATINUM
- Voor minder overreactie van het immuunsysteem: met CURCUMA PLATINUM en/of BOSWELLIA PLATINUM en met MARINEPA GOLD + vit D
- Ter verzachting van seizoensgebonden verschijnselen, om vrijer te ademen: met MSM PLATINUM en/of OPC PLATINUM en/of  CURCUMA 

PLATINUM
- Voor sterke botten: met VITAMINE K2 PLATINUM
- Voor een normale celdeling en - celdifferentiatie: met SALVESTROL PLATINUM en/of SHIITAKE PLATINUM  en/of CURCUMA PLATINUM

Reden van combinatie van beide vitaminen in één voedingssupplement:
- vitamine D3 en vitamine A zijn op bepaalde vlakken “antagonisten”, omdat ze in competitie treden 

voor eenzelfde celreceptor (RXR): een eenzijdige hoge doses van de ene, verlaagt dan de werking van 
de andere -> vandaar ze beter samen stoppen in één voedingssupplement

- vitamine D3 en vitamine A vertonen op een paar belangrijke vlakken een merkwaardige synergie: 
• onder meer op het vlak van de immuniteit: vitamine D is de algemene immunomodulator, waarvoor 

o.a. alle witte bloedcellen receptoren vertonen, terwijl vitamine A vooral belangrijk is voor de 
immuniteit van de slijmvliezen met o.m. de aanmaak van de afweerstof Immuunglobuline A

• op het vlak van de celgezondheid, waarbij vitamine D vooral de celdelingen in goede banen leidt, 
terwijl vitamine A de celdifferentiatie bevordert met het behoud van normale celkenmerken.


