
• Limoenolie: zuivere etherische olie geproduceerd 
volgens onze Seed to Seal®-kwaliteitsbelofte door 
boerderij Finca Victoria in Mexico.

• Citroenolie: zuivere etherische olie geproduceerd 
volgens onze Seed to Seal®-kwaliteitsbelofte door 
boerderij en distilleerderij Amanzi Amahle in Zuid-
Afrika. 

• Natuurlijk calcium: bevat 210 mg calcium per portie, 
op natuurlijke wijze gewonnen uit kalksteen. 

• Natuurlijk magnesium: bevat 210 mg magnesium per 
portie, op natuurlijke wijze gewonnen uit zeewater en 
kalksteen. 

• Calcium is nodig voor het behoud van normale botten

• Calcium draagt bij aan normale bloedstolling

• Magnesium draagt bij aan de normale werking  
van het zenuwstelsel

• Geformuleerd voor makkelijke consumptie

• Heerlijke citroen-/limoensmaak

• Makkelijk toe te voegen aan water voor  
optimale opname

• Goede bron van magnesium (210 mg per portie)

• Goede bron van calcium (210 mg per portie)

• Vegetarisch, zuivelvrij, glutenvrij, sojavrij,  
niet genetisch gemodificeerd

• Bevat zuivere etherische oliën geproduceerd  
volgens onze Seed to Seal®-kwaliteitsbelofte

INGREDIËNTEN

KENMERKEN EN VOORDELEN

MegaCal is onze verrukkelijke poederdrank rijk aan calcium. 
Niet alle voedingssupplementen met calcium zijn hetzelfde, 
vooral niet omdat velen synthetische en onnatuurlijke formules 
en toevoegingen bevatten. Iedere portie MegaCal bevat 210 
mg calcium en magnesium, op natuurlijke wijze gewonnen uit 
zeewater en kalksteen. We hebben de formule van dit product 
aangepast zodat je lichaam het calcium nog beter kan opnemen. 

Verrijkt met zuivere etherische oliën geproduceerd volgens onze 
Seed to Seal®-kwaliteitsbelofte en voorzien van een verbeterde 
citroen-/limoensmaak. Voorzie je lichaam op een eenvoudige 
manier van calcium met een handige drank die makkelijk te 
mixen is, geschikt is voor vegetariërs en geen zuivel, gluten, soja 
of genetisch gemodificeerde ingrediënten bevat.

Inhoud: 450 g - 90 porties  |  Productnr. 27208 

Voedingssupplement met calcium en magnesium

MEGACAL



INGREDIËNTEN

INSTRUCTIES

INGREDIËNTENWAARSCHUWINGEN

• Alleen voor menselijke 
consumptie. Buiten bereik van 
kinderen houden. Raadpleeg 
een arts als je zwanger bent, 
borstvoeding geeft, medicijnen 
neemt of een medische 
aandoening hebt. Geef  
MegaCal niet aan dieren.

• Neem een uur na de maaltijd of 
na het nemen van medicatie. 
Of voeg een uur voor het slapen 
gaan één schep (5 g) toe aan 
250 ml water of sap. Neem niet 
meer dan drie porties per dag.

• Voedingssupplementen zijn niet 
bedoeld als vervanging van 
een gevarieerd dieet, maar als 
aanvulling op een gezond dieet 
en gezonde manier van leven.

MEGACAL

MegaCal is een krachtige combinatie van calcium en 
magnesium. Young Living is trots op de manier waarop 
ingrediënten op natuurlijke wijze ingekocht worden. Zo is onze 
magnesium afkomstig uit zeewater en kalksteen. Calcium wordt 
gewonnen uit kalksteen. De heerlijke smaak is afkomstig van 
citroenolie, die wordt geproduceerd in Zuid-Afrika en Argentinië, 
en limoenolie uit Mexico. Beide oliën worden volgens onze Seed 
to Seal®-kwaliteitsbelofte geproduceerd. Voldoende calcium in 
het lichaam ondersteunt de normale werking van botten, terwijl 
voldoende magnesium bijdraagt aan de normale werking van 
het zenuwstel.

Zoetstof [xylitol], zuurteregelaar [citroenzuur], magnesiumcarbonaat, 
calciumcarbonaat, magnesiumsulfaat, calciumglycerofosfaat, 
zuurteregelaar [appelzuur], zoetstof [steviolglycosiden], Citrus 
aurantifolia (limoenolie)*, Citrus limon (citroenolie)*, vitamine C 
(calciumascorbaat), zinkgluconaat

*100% pure etherische olie

GESCHIEDENIS


