
• Óleo essencial Lime: óleo essencial puro apoiado pelo 
compromisso de garantia de qualidade Seed to Seal 
da Young Living, obtido na nossa quinta Finca Victoria 
no México.

• Óleo essencial Lemon: óleo essencial puro apoiado 
pelo compromisso de garantia de qualidade Seed 
to Seal da Young Living, obtido na nossa quinta e 
destilaria cooperativa Amanzi Amahle na África do Sul.

• Cálcio de origem natural: contém 210 mg de  
cálcio por porção, obtido de maneira natural a  
partir de pedra calcária.

• Magnésio de origem natural: contém 210 mg de  
cálcio por porção, obtido de maneira natural a  
partir de pedra calcária.

• O cálcio é necessário para a preservação de ossos 
normais

• O cálcio contribui para a coagulação normal do 
sangue

• O magnésio contribui para o funcionamento normal 
do sistema nervoso

• Formulado para facilitar o consumo

• Sabor delicioso a lima-limão 

• Fácil de misturar com água para uma absorção ótima

• Excelente fonte de magnésio (210 mg por porção)

• Boa fonte de cálcio (210 mg por porção)

• Produto adequado para vegetarianos, sem  
lacticínios, glúten, soja ou organismos  
geneticamente modificados

• Contém óleos essenciais apoiados pelo compromisso 
de garantia de qualidade Seed to Seal da Young Living

INGREDIENTES PRINCIPAIS

PROPRIEDADES E BENEFÍCIOS

MegaCal é uma bebida super deliciosa em pó que é rica em 
cálcio. Nem todos os suplementos alimentares que contêm 
cálcio são criados da mesma forma, especialmente porque 
muitos utilizam fórmulas sintéticas e ingredientes de enchimento 
que não são naturais. Cada porção de MegaCal contém  
210 mg de cálcio e magnésio que são derivados de forma 
natural a partir de água do mar e pedra calcária. Também 
modificamos a fórmula para que o teu corpo possa absorver 
melhor o cálcio. 

Infundido com os nossos óleos essenciais puros apoiados pelo 
compromisso de garantia de qualidade Seed to Seal, MegaCal 
também tem um sabor delicioso a lima-limão. Dá ao teu corpo 
o cálcio que necessita com uma bebida fácil de misturar que 
é vegetariana, sem lacticínios, glúten, soja e organismos 
geneticamente modificados.

Tamanho: 450g - 90 porções  |  Código: 27208 

Suplemento alimentar com cálcio/magnésio

MEGACAL



INGREDIENTES

INSTRUÇÕES

INGREDIENTESPRECAUÇÕES

• Apenas para consumo humano. 
Manter fora da vista e do alcance 
das crianças. Se estiveres grávida 
ou em período de amamentação, 
se tiveres alguma condição 
médica ou estiveres a tomar 
algum tipo de medicamento, 
consulta um profissional de 
saúde antes de usar. Não dês 
MegaCal aos teus animais  
de estimação.

• Desfruta-o uma hora após as 
refeições ou após tomares um 
medicamento. Alternativamente, 
uma hora antes de te deitares, 
toma 1 colher (5 g) com 250 ml 
de água ou sumo. Não excedas 
as três porções diárias. 
 

• Os suplementos alimentares 
não devem ser utilizados como 
substitutos de uma dieta variada  
e devem consumir-se como parte 
de uma dieta equilibrada e um 
estilo de vida saudável.

MEGACAL

MegaCal é uma combinação potente de cálcio e magnésio. 
A Young Living orgulha-se de obter os seus ingredientes de 
maneira natural, com magnésio proveniente da água do mar e 
pedra calcária. O cálcio também é obtido de maneira natural 
a partir de pedra calcária. Tem um sabor delicioso graças ao 
óleo essencial Lemon obtido da África do Sul e Argentina e ao 
óleo essencial Lime obtido do México ambos apoiados pelo 
compromisso de garantia de qualidade Seed to Seal da Young 
Living. Aumenta os níveis de cálcio para que o teu corpo consiga 
preservar uns ossos normais e os de magnésio para contribuir 
para o funcionamento normal do teu sistema nervoso.

Edulcorante [xilitol], regulador de acidez [ácido cítrico], 
carbonato de magnésio, carbonato de cálcio, sulfato de 
magnésio, glicerofosfato de cálcio, regulador de acidez [ácido 
málico], edulcorante [glicosídeos de esteviol], óleo de casca 
de Citrus aurantifolia* (Lima), óleo de casca de Citrus limon* 
(Limão), vitamina C (ou ascorbato de cálcio), gluconato de 
zinco.

*Óleo essencial 100% puro
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