
• Olejek eteryczny z limonki: czysty olejek stworzony 
zgodnie z zobowiązaniem do jakości Seed to Seal 
i pozyskiwany z naszej farmy Finca Victoria 
w Meksyku.

• Olejek eteryczny z cytryny: czysty olejek spełniający 
standardy Seed to Seal, pochodzący z farmy 
i destylarni spółdzielczej Amanzi Amahle w RPA.

• Naturalny wapń: 210 mg wapnia w porcji, 
pozyskiwanego naturalnie ze skał wapiennych.

• Naturalny magnez: 210 mg magnezu w porcji, 
pozyskiwanego naturalnie z wody morskiej  
i skał wapiennych.

• Wapń jest niezbędny do utrzymania właściwego  
stanu kości

• Wapń przyczynia się do prawidłowego krzepnięcia krwi

• Magnez wpływa na prawidłową pracę układu 
nerwowego

• Łatwość przyjmowania

• Pyszny cytrynowo-limonkowy smak 
 

• Łatwy do wymieszania z wodą dla  
optymalnego wchłaniania

• Doskonałe źródło magnezu (210 g w porcji)

• Dobre źródło wapnia (210 g w porcji)

• Produkt wegetariański, bez dodatku nabiału,  
glutenu, soi i GMO

• Zawiera czyste olejki eteryczne stworzone  
zgodnie z Seed to Seal

KLUCZOWE SKŁADNIKI

WŁAŚCIWOŚCI I KORZYŚCI

MegaCal to pyszny, bogaty w  wapń rozpuszczalny napój od 
Young Living. Nie wszystkie suplementy wapnia są takie same, 
a  wiele z  nich zawiera syntetyczne, nienaturalne składniki 
i wypełniacze. Każda porcja MegaCal to aż 210 mg wapnia i tyle 
samo magnezu, naturalnie pozyskiwanych z  wody morskiej 
i  skał wapiennych. Nowa formuła produktu umożliwia lepsze 
wchłanianie wapnia przez organizm. 

Znajdziesz tu również czyste olejki eteryczne wytwarzane 
zgodnie z zobowiązaniem do jakości Seed to Seal®. To właśnie im 
MegaCal zawdzięcza pyszny, ulepszony smak cytryny i limonki. 
Przyjmuj niezbędną porcję wapnia w  postaci wygodnego 
napoju, który jest wegetariański i nie zawiera nabiału, glutenu, 
soi ani GMO.

Opakowanie: 450 g - 90 porcji  |  Kod produktu: 27208 

Suplement wapnia i magnezu

MEGACAL



SKŁADNIKI

SPOSÓB UŻYCIA

SKŁADNIKIŚRODKI OSTROŻNOŚCI

• Wyłącznie do spożycia przez 
ludzi. Przechowuj poza zasięgiem 
dzieci. Jeśli jesteś w ciąży, 
karmisz piersią, przyjmujesz leki 
lub chorujesz, przed użyciem 
skonsultuj się z lekarzem. Nie 
podawać produktu MegaCal 
zwierzętom.

• Przyjmuj godzinę po posiłku lub 
po zażyciu lekarstw. Możesz też 
wypić mieszankę godzinę przed 
snem. Zastosuj jedną miarkę 
(5 g) na 250 ml wody lub soku. 
Nie przekraczaj trzech porcji 
dziennie. 

• Suplementy diety nie mogą 
być stosowane jako substytut 
zróżnicowanej diety i powinny 
stanowić dodatek do 
zbilansowanego odżywiania  
oraz zdrowego stylu życia.

MEGACAL

MegaCal to pełne mocy połączenie wapnia i magnezu. Firma 
Young Living szczyci się pozyskiwaniem składników w naturalny 
sposób — wapń otrzymujemy ze skał wapiennych, a magnez, 
poza tym źródłem, również z  wody morskiej. Pyszny smak 
to zasługa olejków eterycznych: olejek z  cytryny pochodzi 
z  Republiki Południowej Afryki i  Argentyny, a  olejek z  limonki 
z Meksyku. W przypadku obu tych składników przestrzegamy 
zobowiązania do jakości Seed to  Seal. Odpowiedni poziom 
wapnia i magnezu w organizmie pozwala zadbać o prawidłowy 
stan kości oraz działanie układu nerwowego.

Substancja słodząca [ksylitol], regulator kwasowości [kwas 
cytrynowy], węglan magnezu, węglan wapnia, siarczan 
magnezu, glicerofosforan wapnia, regulator kwasowości 
[kwas jabłkowy], substancja słodząca [glikozydy stewiolowe], 
olejek ze skórki limonki (Citrus aurantifolia)*, olejek ze skórki 
cytryny (Citrus limon)*, witamina C (w postaci askorbinianu 
wapnia), glukonian cynku

*100% czysty olejek eteryczny

HISTORIA PRODUKTU


