
• Žaliųjų citrinų eterinis aliejus: grynas eterinis aliejus, 
kuris gaminamas remiantis „Young Living“ kokybės 
pažadu „Seed to Seal“. Jis išgautas Finca Victoria 
ūkyje, Meksikoje.

• Citrinų eterinis aliejus: grynas eterinis aliejus, 
kuris gaminamas remiantis „Young Living“ kokybės 
pažadu „Seed to Seal“. Jis išgautas Amanzi Amahle 
Cooperative ūkyje, Pietų Afrikoje.

• Natūraliai išgautas kalcis: Vienoje porcijoje yra  
210 mg kalcio, natūraliai išgaunamo iš kalkakmenio.

• Natūraliai išgautas magnis: Vienoje porcijoje yra  
210 mg kalcio, natūraliai išgaunamo iš kalkakmenio.

• Kalcis reikalingas sveikiems kaulams palaikyti

• Kalcis leidžia palaikyti normalų kraujo krešėjimą

• Magnis prisideda prie normalios nervų sistemos 
funkcijos palaikymo

• Patogi vartoti formulė

• Gardus tikrųjų citrinų-žaliųjų citrinų skonis

• Lengva įmaišyti į vandenį, kad produktas  
geriau įsisavintų

• Puikus magnio šaltinis (210 mg vienoje porcijoje)

• Geras kalcio šaltinis (210 mg vienoje porcijoje)

• Vegetariškas produktas be pieno, be glitimo,  
be sojos, be GMO

• Sudėtyje yra grynų eterinių aliejų, kurie  
išgaunami remiantis „Young Living“  
kokybės pažadu „Seed to Seal“

PAGRINDINIAI INGREDIENTAI

NAUDA IR YPATYBĖS

„MegaCal“ – tai gardus „Young Living“ geriamas mišinys 
miltelių pavidalu, kurio sudėtyje yra daug kalcio! Ne visi kalcio 
maisto papildai yra vienodi – komercinių papildų sudėtyje 
neretai yra sintetinių medžiagų ir užpildų, jie sukurti pagal 
nenatūralias formules. Kiekvienoje „MegaCal“ porcijoje yra 
210 mg kalcio ir magnio, kurie natūraliai išgaunami iš jūros 
vandens ir kalkakmenio. Tai nauja formulė, užtikrinanti, jog jūsų 
organizmas galėtų geriau absorbuoti kalcį. 

Šis gaminys papildytas grynais eteriniais aliejais. Jis sukurtas 
laikantis mūsų kokybės pažado „Seed to Seal®“. „MegaCal“ taip 
pat pasižymi patobulintu tikrųjų citrinų-žaliųjų citrinų skoniu. 
Apsirūpinkite kalciu, kurio reikia jūsų organizmui, skanaudami 
vieną gėrimą. Jis – vegetariškas produktas be pieno, be glitimo, 
be sojos, be GMO.
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Kalcio / magnio maisto papildas

„MEGACAL“



INGREDIENTAI

INSTRUKCIJOS

INGREDIENTAIĮSPĖJIMAI

• Tik žmonių vartojimui. Laikykite 
vaikams nepasiekiamoje vietoje. 
Nėštumo metu, maitinant 
krūtimi, vartojant vaistus ar 
sergant kokiomis nors ligomis 
prieš naudojant reikia pasitarti 
su gydytoju. Nemaitinkite 
„MegaCal“ gyvūnų.

• Mėgaukitės 1 valandą po  
valgio ar vaistų vartojimo.  
Arba valandą prieš miegą 
išgerkite įpylę 1 samtelį (5 g) 
į 250 ml vandens ar sulčių. 
Neviršykite 3 porcijų per dieną. 
 

• Maisto papildai skirti papildyti 
subalansuotą mitybą ir sveiką 
gyvenimo būdą ir neatstoja 
įvairaus mitybos raciono.

„MEGACAL“

„MegaCal“ – tai veiksmingas kalcio ir magnio derinys. „Young 
Living“ didžiuojasi ingredientų išgavimu natūraliais būdais – 
pavyzdžiui, magnis išgaunamas iš jūros vandens ir kalkakmenio. 
Kalcis taip pat išgaunamas natūraliai iš kalkakmenio. Gardų 
skonį suteikia tikrųjų citrinų eterinis aliejus, išgaunamas Pietų 
Afrikoje ir Argentinoje, bei žaliųjų citrinų aliejus, išgaunamas 
Meksikoje. Šie ingredientai gaminami laikantis „Seed to 
Seal“ kokybės pažado. Užtikrinkite, jog jūsų organizme būtų 
pakankamai kalcio, kuris naudingas kaulams, bei magnio, kuris 
padeda palaikyti sveiką nervų funkciją.

Saldiklis [ksilitolis], rūgštingumą reguliuojanti medžiaga  
[citrinų rūgštis], magnio karbonatas, kalcio karbonatas, 
magnio sulfatas, kalcio glicerofosfatas, rūgštingumą 
reguliuojanti medžiaga [obuolių rūgštis], saldiklis [steviolio 
glikozidai], žaliųjų citrinų (Citrus aurantifolia)* žievelių aliejus, 
tikrųjų citrinų (Citrus limon)* žievelių aliejus, vitaminas C 
(kalcio askorbatas), cinko gliukonatas

* 100 % grynas eterinis aliejus

PRODUKTO INFORMACIJA


