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Herb Cal®

מקור סידן טבעי וטהור
טבליות ®Herb Cal הן תוסף תזונה מצוין המיוצר עם סידן טהור שנכרה מאלמוגים 

מאובנים באוקיינוס. כל טבלייה לעיסה מכילה שילוב בלעדי של סידן פחמתי, ציטראט 
וגלוקונט, ותוספת של תמציות צמחיות מרוכזות, אנזימים וויטמין D המשפרים את

הספיגה. טבליות אלה הן, באופן טבעי, הטובות והטהורות ביותר. הן מהוות תוספת נבונה 
לאורח החיים הבריא שלכם.

פילוסופיית ההתחדשות
טבליות ®Herb Cal שונות מתוספי סידן אחרים כיוון שהן מיוצרות מרכיבי מזונות מלאים 

ומכילות אנזימים טבעיים. הגוף שלנו בנוי כך שהוא יודע לזהות מזונות מזינים, ולא
ויטמינים מלאכותיים ותוספות מינרלים סינטטיות. תוספי התזונה של סאנריידר מופקים 

ישירות מהצמח או מחומרים טבעיים המכילים את הויטמין או המינרל, ואינם מיוצרים 
במבחנה עם כימיקלים. 

כך אנחנו מבטיחים זמינות ביולוגית מרבית ויעילות מכסימלית.

רכיבים בזרקור
שמן פשתן

מקור טוב לחומצות שומן אומגה 3 ממקור צמחי, סיבים תזונתיים, ונוטריינטים חשובים. 
זרעי פשתן יכולים לסייע בהרגעה של רקמות מודלקות.

אלפלפא )אספסת(
אחד המזונות הירוקים העשירים ביותר במינרלים שמוכרים לנו כיום. האלפלפא מכילה 

ויטמין A ו-C, תיאמין, ריבופלבין, ניאצין, סידן, מגנזיום, אשלגן, ברזל, זרחן וסיליקון.

)Dandelion( שן הארי
צמח זה מהווה מקור עשיר לבטא-קרוטין, אותו הגוף הופך לויטמין A. הוא גם עתיר בסידן, 

ויטמין C, סיבים, אשלגן, ברזל, מגנזיום, אבץ, וזרחן.

שאלות נפוצות
כיצד הסידן תורם לגוף? ש:  

סידן הוא הבסיס לשיניים ועצמות בריאות וחזקות. הוא גם מבטיח תפקוד ראוי של ת:  
מערכת העצבים, תוך סיוע בקרישת דם. כל טבליית ®Herb Cal מכילה 250     

מ"ג של סידן, 31% מהמנה היומית המומלצת.  
במה טבליות ®Herb Cal שונות ממותגים אחרים? ש:  

מותגים רבים מכילים סידן מצדפות, אשר עשויות להכיל רבות גם עופרת,    ת:  
כספית, ארסן, או מתכות כבדות אחרות שמגיעות מפסולת תעשייתית.    

בהשוואה  בטוחה ניתן לומר שטבליות ®Herb Cal עשויות מסידן טהור ביותר     
הנכרה מאלמוגים מאובנים באוקיינוס.  

המלצות
קחו טבלייה אחת או שתיים ביום )או על פי הצורך( עם הארוחה.

דף מוצר
טבליות

נוסחה מבוססת על
מומחיות הבעלים

ייצור עצמאי

עשוי מרכיבים טבעיים

בעל אישור כשרות

יתרונות
כל טבלייה מכילה 250 מ"ג סידן, 	 

31% מהמנה היומית המומלצת
לא מכיל סידן שהגיע מצדפות אשר 	 

עשוית להכיל עופרת, כספית,  
ארסניק ומתכות כבדות אחרות.

טבליות לעיסות וקלות לשימוש	 


