Suplementy diety

Forever Multi-Maca
• Przeznaczony jest dla kobiet i m´˝czyzn w okresie reprodukcyjnym
• ¸àczy legendarny peruwiaƒski korzeƒ maca z koenzymem Q10,
aminokwasem L-argininà i cennymi składnikami roÊlinnymi
• Dzi´ki zawartym w nim składnikom pomaga w pełni cieszyç si´ ˝yciem
Maca (Lepidium peruvianum) to warzywo korzeniowe uprawiane na
górzystych obszarach Peru. Przypominajàcy rzodkiew jadalny korzeƒ ch´tnie
wykorzystywany jest w lokalnej kuchni.
W Peru korzeƒ maca jest ceniony od ponad 2000 lat. Według legendy
wojownicy inkascy spo˝ywali go przed bitwà dla zwi´kszenia swej siły
i wytrwałoÊci.
Zawarty w produkcie korzeƒ Maca:
• wpływa na sprawnoÊç umysłowà i wspiera wydolnoÊç psychoﬁzycznà
organizmu,
• wspomaga prac´ układu hormonalnego,
• pomaga równie˝ w utrzymaniu sprawnoÊci seksualnej,
• wpływa korzystnie na funkcje rozrodcze kobiet i m´˝czyzn.
Dodatkowo zawarty w suplemencie diety buzdyganek ziemny wpływa
korzystnie na układ nerwowy, wspiera sprawnoÊç seksualnà, a muira puama,
palma sabal i Êliwa afrykaƒska wspierajà funkcje układu moczowego.
Muira puama jest te˝ dobrym antyoksydantem, dzi´ki temu pomaga chroniç
komórki przed niekorzystnym działaniem wolnych rodników. Pomaga te˝
utrzymaç sprawnoÊç funkcji seksualnych kobiet. Palma sabal posiada
właÊciwoÊci utrzymujàce zdolnoÊci reprodukcyjne.

Suplementy diety
Składniki: emulgator – celuloza mikrokrystaliczna, sproszkowany korzeƒ
pieprzycy peruwiaƒskiej – Maca (Lepidium peruvianum), sproszkowane
owoce buzdyganka ziemnego (Tribulus terrestris), sproszkowany korzeƒ muira
puama (Ptychopetalum olacoides), sproszkowana kora catuaba (Erythroxylum
vacciniifolium), sproszkowane owoce palmy sabal (Serenoa repens), L-arginina,
substancja przeciwzbrylajàca – dwutlenek krzemu, stabilizator – sól sodowa
karboksymetylocelulozy, sproszkowana kora Êliwy afrykaƒskiej (Pygeum
africanum), substancja przeciwzbrylajàca – kwasy tłuszczowe, stabilizator
– sól sodowa karboksymetylocelulozy usieciowana, ekstrakt z nasion soi
(Glycine max Merr.), koenzym Q10, dekstryna, glukoza, substancje glazurujàce
– lecytyna sojowa, cytryniany sodu, substancja konserwujàca – cytryniany
wapnia.

ZawartoÊç sk∏adników w zalecanej porcji dziennej

2 tabletki

Korzeƒ Maca

500 mg

Owoce Buzdyganka ziemnego

200 mg

Korzeƒ Muira puama

200 mg

Kora Catuaba

200 mg

Owoce Palmy sabal

150 mg

L-arginina

150 mg

Kora Êliwy afrykaƒskiej

50 mg

Ekstrakt z soi

10 mg

Koenzym Q10

10 mg

Preparat nie mo˝e byç stosowany jako substytut zró˝nicowanej diety.
W przypadku stosowania leków na nadciÊnienie lub cukrzyc´ skonsultuj si´ z lekarzem lub farmaceutà.

OPAKOWANIE
60 tabletek
ZALECANE SPO˚YCIE
2 tabletki dziennie.
Nie nale˝y przekraczaç porcji
zalecanej do spo˝ycia w ciàgu dnia.

AA

2/2019

KOD

215

Prowadzenie zdrowego trybu ˝ycia i stosowanie zrównowa˝onej diety sà niezb´dne dla zachowania dobrego stanu zdrowia.

