
• Esenciální olej z limetky: Čistý esenciální olej 
vyhovující závazku kvality Seed to Seal společnosti 
Young Living, který pochází z naší farmy Finca Victoria 
v Mexiku.

• Esenciální olej z citronu: Čistý esenciální olej vyhovující 
závazku kvality Seed to Seal společnosti Young Living, 
který pochází z naší spolupracující farmy a destilerie 
Amanzi Amahle v Jihoafrické republice.

• Přirozeně získaný vápník: Obsahuje 210 mg vápníku 
na porci, který je přirozeně získaný z vápence.

• Přirozeně získaný hořčík: Obsahuje 210 mg hořčíku  
na porci, který je přirozeně získaný z mořské vody  
a vápence.

• Vápník je nezbytný pro udržení normálních kostí

• Vápník přispívá k normálnímu srážení krve

• Hořčík přispívá k normální funkci nervového systému

• Vyroben pro snadné užívání

• Vynikající citronovo-limetková příchuť

• Jednoduše se rozmíchá ve vodě pro optimální 
vstřebávání

• Vynikající zdroj hořčíku (210 mg na porci)

• Dobrý zdroj vápníku (210 mg na porci)

• Produkt vhodný pro vegetariány, neobsahuje mléko, 
lepek, sóju ani geneticky modifikované složky

• Obsahuje čisté esenciální oleje vyhovující závazku 
kvality Seed to Seal

HLAVNÍ SLOŽKY

VLASTNOSTI A PROSPĚCH

MegaCal je vynikající nápojová směs v prášku od společnosti 
Young Living, která je opravdu bohatá na vápník! Ne všechny 
doplňky stravy obsahující vápník se vyrábí stejným způsobem, 
zvláště když spousta z nich obsahuje syntetické a nepřirozené 
složky a plnidla. Každá porce doplňku stravy MegaCal obsahuje 
210 mg vápníku i hořčíku, které jsou přirozeně získané z mořské 
vody a vápence. Také jsme tento doplněk přeformulovali, aby 
vaše tělo mohlo lépe vstřebat vápník. 

Doplněk stravy MegaCal je obohacen našimi čistými esenciálními 
oleji, které vyhovují našemu závazku kvality Seed to Seal®, a má 
vylepšenou citronovo-limetkovou příchuť. Dodejte vašemu tělu 
vápník, který potřebuje, v jedné snadné nápojové směsi, která 
je vhodná pro vegetariány, neobsahuje mléko, lepek, sóju ani 
geneticky modifikované složky.

Velikost: 450 g – 90 porcí  |  Položka č. 27208 

Doplněk stravy s vápníkem a hořčíkem

MEGACAL



SLOŽENÍ

POKYNY

SLOŽENÍVAROVÁNÍ

• Pouze pro lidskou spotřebu. 
Uchovávejte mimo dosah dětí. 
Pokud jste těhotná, kojíte, berete 
léky nebo trpíte nějakou nemocí, 
před použitím kontaktujte lékaře. 
Nepodávejte produkt MegaCal 
zvířatům.

• Užívejte 1 hodinu po jídle nebo 
užití léků. Případně užívejte 
1 hodinu před spaním – 
rozmíchejte 1 odměrku (5 g) 
v 250 ml vody nebo džusu. 
Nepřekračujte 3 porce denně. 
 

• Doplňky stravy nejsou náhražkou 
pestré stravy a měly by být 
konzumovány jako součást 
vyvážené stravy a zdravého 
životního stylu.

MEGACAL

MegaCal je účinnou kombinací vápníku a hořčíku. Společnost 
Young Living je hrdá na získávání složek přirozeným způsobem. 
Hořčík je získáván z mořské vody a vápence. Vápník je rovněž 
získáván přirozeným způsobem z vápence. Jeho vynikající 
příchuť pochází z esenciálního oleje z citronu, který je získáván 
z Jihoafrické republiky a Argentiny, a z esenciálního oleje  
z limetky, který je získáván z Mexika. Oba oleje vyhovují závazku 
kvality Seed to Seal společnosti Young Living. Udržujte si hladinu 
vápníku, aby vaše tělo mohlo udržovat normální kosti, a hladinu 
hořčíku, který přispívá k normální funkci vaší nervové soustavy.

Sladidlo [Xylitol], regulátor kyselosti [kyselina citronová], 
uhličitan hořečnatý, uhličitan vápenatý, síran hořečnatý, 
glycerofosforečnan vápenatý, regulátor kyselosti [kyselina 
jablečná], sladidlo [steviol-glykosidy], olej z kůry limetky (Citrus 
aurantifolia)*, olej z kůry citronu (Citrus limon)*, vitamín C (jako 
askorban vápenatý), glukonát zinečnatý

*100% čistý esenciální olej

PŮVOD PRODUKTU


