Você sabe o que está faltando

na alimentacao do seu dia a dia ?

Cálcio e Vitamina D

Na correria do dia-a-dia é quase impossível consumir tudo que o organismo
precisa. O cálcio e a Vitamina D são exemplos do que pode estar faltando.
Cal Mag D Advanced da NUTRILITE™ é um suplemento de cálcio
e vitamina D composto com fontes de cálcio de origem botânica. Contém
magnésio, zinco e manganês, que contribuem para a regulação dos níveis
de cálcio e desenvolvimento dos ossos. Fornece ainda 100% da dose
diária recomendada de vitamina D, que ajuda na absorção de cálcio
pelo organismo.

CARACTERÍSTICAS

INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS

•S
 uplemento de cálcio com fórmula exclusiva, extraído
de algas calcificadas da Islândia, de excelente
absorção pelo organismo;

Porção de 960 mg (1 tablete)

•P
 roporciona 100% da dose diária recomendada
de vitamina D, que auxilia a absorção de cálcio,
contribuindo para a manutenção de dentes e ossos;
•C
 ontém ainda magnésio, zinco e manganês. O
magnésio regula os níveis de cálcio, o zinco atua no
crescimento dos ossos e o manganês é importante
na mineralização destes.

IDEAL PARA PESSOAS QUE:
•A
 presentam intolerância à lactose e alergia ao leite
e seus derivados;
• Se exercitam ou estão sempre de dieta;
• Ingerem menos de três porções de leite ou derivados
por dia;
• Estão na pré ou pós menopausa.

INDICAÇÃO DE USO
•U
 m tablete ao dia, preferencialmente junto com uma
das refeições.

RECOMENDAÇÕES
• Conserve o produto em lugar fresco e bem ventilado;
• Mantenha-o fora do alcance de crianças;
• Siga as instruções de uso descritas no rótulo;
•Pessoas que apresentam doenças ou alterações
fisiológicas; gestantes, nutrizes e crianças de até
três anos somente devem consumir este produto sob
orientação de nutricionista ou médico.

Em caso de dúvidas, consulte seu líder
ou entre em contato com a Amway:
0800 72 26 929 | falecom@amway.com.br

Vitamina D
Cálcio
Magnésio
Zinco
Manganês

Quantidade por porção
5,0 mcg
200 mg
67 mg
5,0 mg
1,2 mg

% VD (*)
100
20
26
71
52

Não contém valores significativos de valor energético, carboidratos,
proteínas, gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans, fibra

(*)% Valores diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou
8.400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores, dependendo
de suas necessidades energéticas.
INGREDIENTES: Carbonato de Cálcio, Algas Calcárias, Óxido de
Magnésio, Sulfato de Zinco, Citrato de Manganês, Vitamina D3;
Antiaglutinante: Celulose Microcristalina, Dióxido de Silício; Estabilizante:
Carboximetilcelulose Sódica, Hidroxipropilmetilcelulose; Veículo:
Maltodextrina, Amido de Milho; Lubrificante: Estearato de Magnésio;
Umectante: Glicerina; Glaceante: Cera de Carnaúba.

