
Visste du detta?
• Mejram kommer från Cypern och Turkiet och har traditionellt 

använts för att främja rörliga leder. 

• Citrongräs har rapporterats ha positiva effekter på ligament och 

muskler och hjälper till vid återhämtning efter träning. 

• Magnesium är viktigt för alla celler i alla kända levande 

organismer och mycket viktigt för cellulär energi.

• Zinkbrist kan påverka upp till två miljarder människor i den 

utvecklade världen och anses vara av extremt stor betydelse för 

biologin och folkhälsan. 

Kompletterande produkter
•  NingXia Red®

•  BLM 

•  Sulfurzyme

•  OmegaGize3

Produktinformation 
Super Cal 120 kapslar

Kod 3244500

Produktöversikt
Super Cal™ är ett specialutvecklat kosttillskott med kalcium och 

magnesium som utnyttjar dessa viktiga mineralers synergistiska 

effekter. Kalcium är viktigt för skelettet, tänderna och musklerna, 

blodets koagulering, nervöverföringarna, musklernas sammandragning 

samt många cellfunktioner. Magnesium aktiverar mer än 300 enzymer i 

kroppen och främjar nerv- och muskelfunktionerna i kombination med 

kalcium. Magnesium bidrar även till underhållet av ett normalt skelett 

och tänder och samverkar med kalcium. 

 

Super Cal inkluderar både kalium och zink, som är viktiga spårmineraler 

som ansvarar för en mängd biologiska funktioner. Människor behöver 

zink för immunförsvaret, sårläkning och reparation av vävnader. Zink är 

ett viktigt ämne för cellernas hälsa och organstrukturen. Kalium är ett 

viktigt makronäringsämne som bevarar vätske- och elektrolytbalansen 

i kroppen. 

Den omsorgsfullt utvecklade blandningen har berikats med eteriska 

oljor för att stödja mineralernas effekter och funktioner. Blandningen av 

vintergröna, myrten, citrongräs och mejram samverkar med mineralerna 

för ett hälsosamt skelett och friska leder. I synnerhet mejram har en 

rik tradition att främja hälsosamma leder och är i kombination med 

vintergröna mycket verksamt för återhämtning efter träning. 

Huvudfördelar
• Kalcium behövs för att bevara tänder och skelett och bidrar till 

normal muskelfunktion och neurotransmission.

• Magnesium bidrar till normal funktion av nervsystemet och minskar 

trötthet samt ansträngdhet.

• Zink bidrar till normal funktion av immunsystemet och normala 

kognitiva funktioner.

Vem bör använda Super Cal?
Super Cal kommer som praktiska kapslar vilket gör att du kan ta dem 

när som helst och var som helst. Tillskottet innehåller högre mängder 

av kalcium och zink jämfört med MegaCal, vilket gör det till det 

perfekta mineraltillskottet för upptagna människor som speciellt vill öka 

intaget av kalcium, magnesium och zink hemma eller ute. 

Rekommenderad användning
Ta en kapsel varje dag före en måltid. 

Varning!
Förvaras utom räckhåll för barn. Om du är gravid, ammar, tar medicin 

eller har en medicinsk åkomma ska du kontakta en läkare före 

användning.

Ingredienser 
Kalciumcitrat, magnesiumcitrat, kapselns hölje: gelatin, kaliumcitrat, 

zinkcitrat, natriumborat, stearinsyra, oljor av mejram, vintergröna, 

citrongräs och myrten. 
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