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Maca EkaMedica kaps. 60 kaps.
 

Cena: 29,99 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 60 kaps.

Producent EKAMEDICA SP. Z O.O. S.K.

Rejestracja SUPLEMENT DIETY

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

O produkcie
EkaMedica Maca 60 kapsułek

OPIS PRODUKTU
Maca - to suplement diety zawierający w swoim składzie ekstrakt z korzenia Maca. Maca to źródło energii. Wspiera fizyczną i
psychiczną wydajność, pomaga utrzymać optymalną wytrzymałość, dobre samopoczucie i witalność. Pomaga także w zachowaniu
naturalnej aktywności seksualnej i energii.

SKŁAD
ekstrakt z korzenia Maca (Lepidium Meyenii); substancja przeciwzbrylająca: sole magnezowe kwasów tłuszczowych; żelatyna*, barwnik:
dwutlenek tytanu*
*składniki otoczki kapsułki

Zawartość składników roślinnych:
Ekstrakt z korzenia Maca 4:1
1 kapsułka - 300mg; 2 kapsułki - 600mg
WSKAZANIA
Maca - to suplement diety zawierający w swoim składzie ekstrakt z korzenia Maca.

DZIAŁANIE
Czy wiesz, że… Maca (Lepidium Meyenii), pochodzi z peruwiańskiej części Andów. Rośnie w strefie zwanej „suni” oraz „puna”, w których
niskie temperatury i silne wiatry nie pozwalają na wzrost większości innych roślin. Do celów użytkowych stosuje się sproszkowane
bulwy tej rośliny. Zawierają one znaczną ilość niezbędnych aminokwasów, kwasy tłuszczowe tj. linolenowy i oleinowy, witaminy: A, B1,
B2, B6, C, E oraz składniki mineralne: Ca, Fe, Cu, Zn, Mn, K, Na.
Oprócz tych wszystkich składników w bulwach znaleziono też glukozynolaty oraz olejki gorczyczne, garbniki, saponiny, steroidy. Maca to
roślina o właściwościach adaptogennych, inaczej ujmując jej działanie dostosowuje się do indywidualnych potrzeb każdego organizmu
w zależności od wieku oraz płci.
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 Korzeń Maca stanowi po dziś dzień bardzo ważny element diety mieszkańców Peru. Maca ma działanie wspierające dla całego
organizmu, uwzględnienie jej w diecie sprzyja pracy umysłowej i korzystnie wpływa na zdolność przyswajania informacji. Szczególnie
polecany też osobom prowadzącym aktywny tryb życia wymagający intensywnego wysiłku fizycznego.

DAWKOWANIE
1 do 2 kapsułki dziennie, popić wodą.
Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji do spożycia.

PRZECIWWSKAZANIA
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników produktu. Nie stosować u dzieci, kobiet w ciąży oraz w okresie karmienia.

Uwaga: Przed użyciem zapoznaj się z informacjami zamieszonymi przez Producenta na opakowaniu dotyczącymi m in. sposobu
spożycia, składu, przeciwwskazań. Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety. Nie należy przekraczać
zalecanej do spożycia porcji w ciągu dnia. Przed zastosowaniem suplementu diety należy sprawdzić datę ważności podaną na
opakowaniu (etykiecie). Nie należy go stosować po terminie ważności. Przechowuj preparat w miejscu niedostępnym i niewidocznym
dla dzieci, zgodnie z wymogami producenta.

Producent:
EkaMedica Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.
Bielska 78a
43-340 Kozy
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