
Besin bilgileri,  
ortalama porsiyon:

3 Tablet %RDA*

Kalsiyum 1000.00 mg %125

D Vitamini 2.25 μg %45

Magnezyum 120 mg %32

Manganez 1.00 mg %50

Çinko 7.50 mg %75

Bakır 1.00 mg %100

%RDA* = Önerilen Günlük Tüketim Miktarı

İçindekiler:
Kalsiyum karbonat, bulk ajan (mikro kristalin selüloz, kroskarmelloz 
sodyum), kalsiyum sitrat, toz magnezyum oksit, kabarma önleyici 
(stearik asit, silicon dioksit, kalsiyum stearat), mısır nişastası, kaplama 
(hidroksipropil metilselüloz, gliserol), renklendirici (titan dioksit-E171), 
çinko sülfat, bakır glukonat, gliserin, hidroksipropil metilselüloz, 
manganez sülfat monohidrat, kolekalsiferol. Soya içerebilir.

Güncel bileşen listesi ve besin değerleri için lütfen ürün etiketine bakınız.

Bu bilgi föyündeki açıklamalar Türkiye’de satılan ürünler için geçerlidir. Her hakkı saklıdır. © 2012 Herbalife International Ürünleri Tic.Ltd.Şti., 001, Mayıs 2012

KALSİYUM 
DESTEĞİ

Özel Gıda Takviyeleri

Xtra-Cal, sağlıklı kemikleri ve dişleri 
desteklemek için bileşenlerine D3 Vitamini 
ve magnezyum eklenmiş kalsiyum içerikli 
bir gıda takviyesidir.

ÖNEMLİ YARARLAR

• Günde üç tablet size, sağlıklı kemikleri ve dişleri korumanızı 
sağlamaya yardımcı olan kalsiyum, D Vitamini ve 
magnezyum sağlar.

• Xtra-Cal, vücudun kalsiyum emilimine yardımcı olan D vitamini ve 
magnezyum içerir.

NASIL YARDIMCI OLUR?

Kalsiyum, kemik ve dişlerin sağlığını korumasına yardımcı olan bir mineraldir.
Önerilen Günlük Tüketim Miktarı (RDA) en az 800mg’dır. Kalsiyum diğer besin 
kaynaklarından sağlanamadığında, özel bir gıda takviyesi kullanmak gerekebilir.

Gıda takviyeleri özellikle besin maddeleri aracılığı ile bu vitamin ve mineralleri 
alamayan kişilerde, örneğin vejeteryanlarda veya laktoz intoleransı olan (sütün 
baskın şekeri olan laktozun yeterli sindirilememesi durumu) kişilerde yarar 
sağlamaktadır.

Yaşınız ilerledikçe, vücudunuzun emilim oranı düşebilir. Vitamin D ve 
magnezyum içeren bir formül sizin sağlıklı kemik ve dişlerinizi korumanıza 
yardımcı olabilir.

KULLANIM

Her gün üç defa birer tabletin tercihen yemek saatlerinde alınması önerilir.

*Ürünleri kullanmadan önce bir rahatsızlığı olanların ya da ilaç kullananların doktorlarına başvurmaları önerilir.

Bağımsız Herbalife Distribütörünüz:

SADECE BAĞIMSIZ  
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DİSTRİBÜTÖRÜNÜZDEN

EDİNEBİLİRSİNİZ

BUNLARI DA DENEYİN

Herbalifeline®, sağlıklı bir kalbi desteklemeye 
yardımcı olmak üzere iki Omega-3 yağ asidini 
(EPA ve DHA) içerir.


