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Το Xtra-Cal® είναι ένα μοναδικό συμπλήρωμα διατροφής, πλούσιο σε ασβέστιο, 
βιταμίνη D, χαλκό, μαγνήσιο, μαγγάνιο και ψευδάργυρο. Το ασβέστιο είναι 
απαραίτητο για τη διατήρηση υγιών οστών και δοντιών. Η ειδική μας σύνθεση 
περιλαμβάνει βιταμίνη D, η οποία συμβάλλει στη φυσιολογική απορρόφηση του 
ασβεστίου και στη διατήρηση της ομαλής λειτουργίας των μυών.

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ: 1 ταμπλέτα, τρεις φορές την ημέρα με τα 
γεύματα. Διατηρείτε το προϊόν με το καπάκι κλειστό, σε δροσερό 
και ξηρό μέρος. Εγγύηση 30 ημερών με επιστροφή χρημάτων. Αυτό το προϊόν είναι διαθέσιμο 

αποκλειστικά μέσω των Ανεξάρτητων Συνεργατών της Herbalife. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μην υπερβαίνετε 
τη συνιστώμενη ημερήσια δόση. Τα συμπληρώματα διατροφής προορίζονται 
για τη συμπλήρωση της διατροφής και δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται 
ως υποκατάστατα μίας ποικίλης και ισορροπημένης διατροφής και ενός 
υγιεινού τρόπου ζωής. Κρατήστε το μακριά από τα μικρά παιδιά. Το προϊόν 
αυτό δεν προορίζεται για την πρόληψη, αγωγή ή θεραπεία ανθρώπινης 
νόσου. Συμβουλευτείτε τον γιατρό σας αν είστε έγκυος, θηλάζετε, βρίσκεστε 
υπό φαρμακευτική αγωγή ή αντιμετωπίζετε προβλήματα υγείας. Γενικώς 
οι γνωστοποιήσεις στον ΕΟΦ δεν επέχουν θέση άδειας κυκλοφορίας. 
101121/25.11.2014 Κέντρο Δηλητηριάσεων: 210 7793777

Διαθρεπτικές πληροφορίες

* Διατροφικές τιμές αναφοράς

 Ανά 3  
 ταμπλέτες % ΔΤΑ*
Ασβέστιο . .  999 mg. . 125 %
Βιταμίνη D . .  2,3 μg. . . 45 %
Μαγνήσιο . . 120 mg. . . 32 %

 Ανά 3  
 ταμπλέτες % ΔΤΑ*
Μαγγάνιο . . . .  0,99 mg . . . 50 %
Ψευδάργυρος . .  7,5 mg . . . 75 %
Χαλκός . . . . . .  0,99 mg . . . 99 %

ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ: Ανθρακικό ασβέστιο, διογκωτικά 
(μικροκρυσταλλική κυτταρίνη, άλας με νάτριο της 
καρβοξυμεθυλοκυτταρίνης με σταυροδεσμούς), κιτρικό 
ασβέστιο, οξείδιο του μαγνησίου, αντισυσσωματωτικά 
(λιπαρά οξέα, διοξείδιο του πυριτίου, άλατα λιπαρών οξέων 
με ασβέστιο), άλευρο καλαμποκιού, υλικό για γλασάρισμα 
(υδροξυπροπυλομεθυλοκυτταρίνη, γλυκερόλη), χρωστική ουσία 
(διοξείδιο του τιτανίου), θειικός ψευδάργυρος, γλυκονικός 
χαλκός, θειικό μαγγάνιο, χοληκαλσιφερόλη.

Xtra-Cal®
Συμπλήρωμα διατροφής 
ασβεστίου σε ταμπλέτες 
με βιταμίνη D και 
μέταλλα. 
Πλούσιο σε  
ασβέστιο.

Ανάλωση κατά προτίμηση  
και αριθμός παρτίδας:
Δείτε στη βάση της συσκευασίας

90 ΤΑΜΠΛΕΤΕΣ
ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΡΟΣ: 131 g e
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