
• Eteerinen limettiöljy: Puhdas Young Livingin Seed 
to Seal -laatustandardien mukaisesti valmistettu, 
meksikolaiselta Finca Victoria -maatilalta peräisin 
oleva öljy.

• Eteerinen sitruunaöljy: Puhdas Young Livingin Seed to 
Seal -laatustandardien mukaisesti valmistettu, etelä-
afrikkalaiselta Amanzi Amahle -maatilalta peräisin 
oleva öljy.

• Luonnosta peräisin oleva kalsium: Yksi annos sisältää 
210 mg:aa kalsiumia. Kalsiumin lähde on kalkkikivi.

• Luonnosta peräisin oleva magnesium: Yksi annos 
sisältää 210 mg:aa magnesiumia. Magnesiumin lähde 
on merivesi ja kalkkikivi.

• Kalsiumia tarvitaan luuston normaaliin toimintaan

• Kalsium edistää veren normaalia hyytymistä

• Magnesium edistää hermojärjestelmän  
normaalia toimintaa

• Valmistettu helposti nautittavaksi

• Herkullinen sitruunan ja limetin maku

• Helppo sekoittaa veteen

• Erinomainen Magnesiumin lähde (210 mg per annos)

• Hyvä kalsiumin lähde (210 mg per annos)

• Vegetaarinen, maidoton, gluteeniton, soijaton,  
ilman geenitekniikkaa valmistettu tuote

• Sisältää Young Livingin Seed to Seal -laatustandardien 
mukaisesti valmistettuja puhtaita eteerisiä öljyjä

TÄRKEIMMÄT AINESOSAT

OMINAISUUDET JA EDUT

MegaCal on Young Livingin hyvältämaistuva, runsaskalsiuminen 
pulverijuomasekoitus! Kalsiumravintolisien laatu tapaa 
vaihdella, ja monissa tuotteissa on synteettisiä ainesosia ja 
täyteaineita. MegaCal-annos sisältää 210 mg:aa merivedestä 
ja kalkkikivestä peräisin olevaa kalsiumia ja magnesiumia. 
Olemme muokanneet tuotetta siten, että kalsium on sellaisessa 
muodossa, että se imeytyy helpommin kehoon. 

Tämä sitruunalta ja limetiltä maistuava ravintolisä sisältää 
puhtaiden Seed to Seal® -laatustandardien mukaisesti 
valmistettuja eteerisiä öljyjä.  Anna kehollesi sen tarvitsemaa 
kalsiumia tällä helpolla juomasekoituksella. Kyseessä on 
vegetaarinen, maidoton, gluteeniton, soijaton ja ilman 
geenitekniikkaa valmistettu ravintolisä.

Koko: 450 g - 90 annosta  |  Tuotenumero 27208 

Kalsiumia ja magnesiumia sisältävä ravintolisä

MEGACAL



AINESOSAT

OHJEET

AINESOSATVAROITUKSET

• Vain ihmisravinnoksi. Säilytettävä 
lasten ulottumattomissa.  Mikäli 
olet raskaana, imetät tai sinulla 
on lääkitys tai diagnosoitu 
sairaus, kysy terveydenhuollon 
ammattilaiselta ennen tuotteen 
käyttöä sen soveltuvuudesta.

•  Älä anna MegaCal-ravintolisää 
lemmikeille.

• Ota 1 tunti aterian nauttimisen 
tai lääkkeen ottamisen jälkeen. 
Vaihtoehtoisesti, ota yksi 
lusikallinen (5 g) veden tai 
mehun (250 ml) kanssa tunti 
ennen nukkumaanmenoa. 
Enimmillään 3 annosta 
päivässä.

• Ravintolisät eivät korvaa 
asianmukaista ruokavaliota.  
On tärkeää huolehtia 
monipuolisesta ruokavaliosta 
ja elää terveellistä ja aktiivista 
elämää.

MEGACAL

MegaCal on tehokas kalsiumia ja magnesiumia sisältävä 
ravintolisä. Young Living on ylpeä hankkiessaan ainesosat 
luonnollisella tavalla. Esimerkiksi ravintolisän sisältämä 
magnesium on peräisin merivedestä ja kalkkikivestä. Tuotteen 
kalsium taas on peräisin kalkkikivestä. Ravintolisän hyvä 
maku perustuu etelä-afrikkalaisen ja argentiinalaisen 
sitruunan eteerisiin öljyyn. Sen limetin maku on taas peräisin 
meksikolaisesta öljystä. Molemmat öljyt on valmistettu Young 
Livingin Seed to Seal -laatustandardien mukaisesti. Pidä 
huoli luittesi terveydestä huolehtivista kalsiumtasoista, äläkä 
unohda hermojärjestelmän normaalista toiminnasta vastaavaa 
magnesiumia.

Makeutusaine [Xylitol], happamuuden säätöaineet 
[sitruunahappo], magnesiumkarbonaatti, kalsiumkarbonaatti, 
magnesiumsulfaatti, kalsiumglyserofosfaatti, happamuuden 
säätöaineet [maitohappo], makeutusaine [stevioliglysidit], 
limetin (Citrus aurantifolia)* kuoriöljy, sitruunan (Citrus limon)* 
kuoriöljy, C-vitamiini (kalsiumaskorbaatti), sinkkiglukonaatti

*100-prosenttisen puhdas eteerinen öljy
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