
Doporučené použití 
Užívejte jednu tobolku denně bezprostředně před jídlem. 

Upozornění
Uchovávejte mimo dosah dětí. Těhotné nebo kojící ženy, osoby 

užívající jakýkoli léčivý přípravek nebo trpící jakoukoli chorobou by se 

měly před použitím poradit s praktickým lékařem.

Složení 
Citronan vápenatý, citronan hořečnatý, složení tobolky: želatina, 

citronan draselný, citronan zinečnatý, boritan sodný, kyselina stearová, 

majoránkový olej, libavkový olej, olej z citronové trávy, myrtový olej. 

Věděli jste o tom?
• Domovem majoránky je Kypr a Turecko a tradičně se používala 

jako podpůrný prostředek na pohyblivost kloubů. 

• Bylo zjištěno, že citronová tráva působí blahodárně na šlachy a 

svalstvo a napomáhá jejich regeneraci po cvičení nebo zátěži. 

• Hořčík je nezbytný pro všechny buňky všech známých živých 

organismů a nejdůležitější je pro buněčnou energii.

• Nedostatek zinku postihuje až dvě miliardy lidí v rozvojovém 

světě a považuje se za výjimečně důležitý prvek v biologických 

systémech a pro veřejné zdraví. 

Doplňující produkty
•  NingXia Red®

•  BLM 

•  Sulfurzyme

•  OmegaGize3

Údaje o produktu 
Super Cal 120 tobolek

Číslo zboží: 3244500

Souhrnné informace o výrobku
Super Cal™ je speciálně vyrobený doplněk s vápníkem a hořčíkem, 

jehož výhodou je kombinace vlastností těchto důležitých minerálů a 

jejich společný účinek. Vápník je nezbytný pro zdraví kostí, zubů a 

svalů a má rovněž nezastupitelnou úlohu v krevní srážlivosti, ve vedení 

nervových vzruchů, kontrakci svalů a v mnoha buněčných procesech. 

Hořčík aktivizuje více než 300 enzymů v těle a spolu s vápníkem 

podporuje funkce nervů a svalů. Hořčík rovněž při společném působení 

s vápníkem pomáhá udržet zdravé kosti a zuby.  

Super Cal obsahuje také draslík a zinek, nezbytné stopové prvky pro 

řadu biologických funkcí. V lidském těle zastává zinek důležitou funkci 

v imunitě a také při hojení ran a obnově tkání. Zinek je klíčovou živinou 

pro zdraví buněk a stavbu orgánů. Draslík je nezbytnou makroživinou 

pro zachování rovnováhy tekutin a elektrolytů v organismu.

 

Pečlivě vyvinuté složení bylo obohaceno esenciálními oleji, které 

podporují účinnost a působení všech uvedených prvků. Směs libavky, 

myrty, citronové trávy a majoránky působí v souladu s minerálními 

živinami blahodárně na zdraví kostí a kloubů. Zejména majoránka má 

bohatou tradici v podpoře zdravých kloubů a společně s libavkou je 

obzvláště užitečná při regeneraci po cvičení a zátěži. 

Hlavní přínosy
• Vápník je nutný pro zdravé zuby a kosti a napomáhá správné funkci 

svalů a přenosu nervových vzruchů.

• Hořčík přispívá ke správné činnosti nervové soustavy a posiluje tělo 

při únavě a vyčerpání.

• Zinek napomáhá správné činnosti imunitního systému a podporuje 

kognitivní funkci.

Kdo by měl užívat Super Cal?
Super Cal nabízíme ve formě praktických tobolek, které umožňují 

užívat tento doplněk stravy kdekoli a kdykoli. Přípravek obsahuje 

vápník a zinek ve zvýšených množstvích oproti přípravku MegaCal, je 

tudíž skvělým doplňkem stopových prvků pro zaměstnané osoby, které 

chtějí své dávky vápníku, hořčíku a zinku užívat zejména doma nebo 

na cestách. 

Super Cal™
Údaje o produktu
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