
• Uleiul esențial Lime:  Ulei esențial pur, garantat de 
angajamentul de calitate Seed to Seal al Young Living, 
care e obținut la ferma noastră Finca Victoria din 
Mexico 

• Uleiul esențial Lemon: Ulei esențial pur, garantat de 
angajamentul de calitate Seed to Seal, care e obținut 
la ferma și distileria noastră cooperativă Amanzi 
Amahle din Africa de Sud. 

• Calciu din surse naturale: Conține 210 mg de  
calciu pe porție, obținut în mod natural din calcar.

• Magneziu din surse naturale:  Conține 210 mg 
magneziu pe porție, obținut în mod natural  
din apă de mare și calcar. 

• Calciul este necesar pentru menținerea oaselor 
normale

• Calciul contribuie la coagularea normală a sângelui

• Magneziul contribuie la funcționarea normală a 
sistemului nervos

• Formulat pentru ușurința consumului

• Cu o aromă delicioasă de lămâi și limete  

• Ușor de amestecat în apă pentru o absorbție optimă

• Sursă excelentă de magneziu (210 mg pe porție)

• Sursă bună de calciu (210 mg pe porție)

• Produs vegetarian, fără lactate, fără gluten,  
fără soia, fără ingrediente modificate genetic 

• Conține uleiuri esențiale pure, garantate de 
angajamentul pentru calitate Seed to Seal  
de la Young Living 

INGREDIENTE DE BAZĂ 

BENEFICII ȘI CARACTERISTICI 

MegaCal este amestecul pudră delicios, pentru băuturi, care 
este mega-bogat în calciu!  Nu toate suplimentele alimentare 
de calciu sunt create egale, mai ales atunci când atât de mulți 
folosesc formule și umpluturi sintetice și nenaturale. Fiecare 
porție de MegaCal conține 210 mg atât de calciu, cât și de 
magneziu, care sunt obținute în mod natural din apă de mare 
și calcar. De asemenea, l-am reformulat, pentru ca organismul  
tău să poată absorbi mai bine calciul. 

Infuzat cu uleiurile noastre esențiale pure susținute de 
angajamentul nostru de calitate Seed to Seal®, MegaCal are, de 
asemenea, o aromă îmbunătățită de lămâi și de limete.  Obține 
calciul de care are nevoie organismul tău, într-un amestec ușor 
de băuturi care este vegetarian, fără lactate, fără gluten, fără 
soia și fără ingrediente modificate genetic.
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Supliment alimentar de calciu și magneziu 

MEGACAL



INGREDIENTE 

INSTRUCȚIUNI

INGREDIENTE AVERTISMENTE

• Doar pentru consumul uman.  
A nu se lăsa la îndemâna copiilor. 
Dacă ești însărcinată, alăptezi, iei 
medicamente sau ai o afecțiune 
medicală, consultă un cadru 
medical înainte de folosirea 
acestui produs. MegaCal nu 
poate fi consumat de către 
animale. 

• Savurează-l la o oră după 
ce ai mâncat sau ți-ai luat 
medicamentele.  Alternativ, cu 
o oră înainte de culcare, ia o 
lingură (5 g) cu 250 ml de apă 
sau suc. Nu depăși 3 porții pe zi. 
 

• Suplimentele alimentare nu 
înlocuiesc o dietă variată și 
trebuie consumate ca parte  
a unei diete echilibrate și a  
unui stil de viață sănătos.

MEGACAL

MegaCal este o combinație puternică de calciu și magneziu. 
Young Living se mândrește cu obținerea ingredientelor în mod 
natural, cu magneziu provenit din apă de mare și calcar. Calciul 
este, de asemenea, obținut în mod natural din calcar.  Aroma 
sa delicioasă vine de la uleiul esențial Lemon, obținut din Africa 
de Sud și din Argentina și de la uleiul esențial Lime, obținut din 
Mexic. Ambele uleiuri sunt garantate de angajamentul pentru 
calitate Seed to Seal de la Young Living.  Menține aceste niveluri 
de calciu, astfel încât organismul tău să poată menține oasele 
normale și aceste niveluri de magneziu, pentru a contribui la 
funcționarea normală a sistemului nervos.

Îndulcitor [xilitol], regulator de aciditate [acid citric], carbonat de 
magneziu, carbonat de calciu, sulfat de magneziu, glicerofosfat 
de calciu, regulator de aciditate [acid malic], îndulcitor [glicozide 
de ștevie], ulei de coji de limete (Citrus aurantifolia)*, ulei de coji 
de lămâi (Citrus limon)*, vitamina C (ca ascorbat de calciu), 
gluconat de zinc

* Ulei esențial 100% pur 

CONTEXTUL PRODUSULUI


