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MACA 50 plus - preparat wzmacniający dla osób starszych -
80kaps
 

Cena: 37,00 pln

Opis słownikowy

Producent A-Z Medica

Opis produktu
 

 

MACA 50 PLUS - preparat o właściwościach wzmacniających siły witalne, przeznaczony dla osób w wieku dojrzałym.

 

Właściwości:

 

- wzmacnia siły witalne i umysłowe

Niniejsza informacja nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. Zamieszczone w serwisie zdjęcia, opisy itp. produktów nie
są reklamą i mają charakter wyłącznie informacyjny. Nie zastępują konsultacji z lekarzem i nie mogą być podstawą do stosowania
jakichkolwiek wyrobów medycznych, środków farmaceutycznych czy form terapii. Wszelkie decyzje w w/w kwestii należy konsultować z
lekarzem. Dokładamy wszelkich starań aby publikowane dane techniczne nie zawierały braków lub błędów i rzeczywisty wygląd produktów nie
różnił się od produktów prezentowanych na zdjęciach. W przypadku błędów w opisie lub różnic w prezentowanych produktach prosimy o
informacje.
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- zapobiega przedwczesnemu starzeniu się

- przeciwdziała osteoporozie

- wspomaga utrzymanie prawidłowego widzenia

- zawartość witamin A, C i e pomaga uzupełnić niedobór tych witamin

 

Maca 50 plus to oryginalny preparat przeznaczony dla osób w wieku dojrzałym. Łączy on walory maki, witamin A, C, i E oraz chrząstki
rekina. Maca oddziałuje na cały organizm człowieka, utrzymując lub przywracając jego równowagę wewnętrzną (homeostazę). Preparat
zawiera około 11% białka, a także dobroczynne dla zdrowia kwasy tłuszczowe. Zawartość nienasyconych kwasów tłuszczowych i ich
stosunek względem kwasów nasyconych są bardzo korzystne z punktu widzenia dietetyki oraz profilaktyki miażdżycowej. W preparacie
Maca 50 Plus rola witamin została uwydatniona poprzez dodatek specjalnego premiksu witamin A+E+C, którego antyoksydacyjna rola
"łapacza wolnych rodników" zapobiega przedwczesnemu starzeniu się organizmu. Trzeci ze składników preparatu - chrząstka rekina -
przeciwdziała występującej z wiekiem osteoporozie, a także zapobiega degradacji tkanki łącznej będącej przyczyną przeciążeniowego
zwyrodnienia ścięgien, wiązadeł oraz stawów. Wspomaganie diety chrząstką rekina przyspiesza również regenerację aparatu ruchu po
ciężkim wysiłku.

 

Opakowanie:  80 kapsułek

 

Składniki:
maltodekstryna, chrząstka rekina ryba, premiks witaminowy (L-askorbinian sodu, octan DL-alfa-tokoferylu, beta-karoten), kapsułka
(żelatyna, woda, barwniki - E 171, tlenki i wodorotlenki żelaza), ekstrakt z korzenia maki 4:1 (Lepidium meyenii), substancja
przeciwzbrylająca - sole magnezowe kwasów tłuszczowych.

 

Substancje o działaniu odżywczym i/lub
fizjologicznym:

w zalecanej porcji dziennej - 2
kapsułki

% referencyjnej wartości
spożycia:

Chrząstka rekina 300 mg -
Czterokrotnie skoncentrowany ekstrakt z korzenia
maki (Lepidium meyenii)

125 mg -

Witamina C 80 mg 100
Witamina E 12 mg 100
Witamina A 800 µg 100

 

Niniejsza informacja nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. Zamieszczone w serwisie zdjęcia, opisy itp. produktów nie
są reklamą i mają charakter wyłącznie informacyjny. Nie zastępują konsultacji z lekarzem i nie mogą być podstawą do stosowania
jakichkolwiek wyrobów medycznych, środków farmaceutycznych czy form terapii. Wszelkie decyzje w w/w kwestii należy konsultować z
lekarzem. Dokładamy wszelkich starań aby publikowane dane techniczne nie zawierały braków lub błędów i rzeczywisty wygląd produktów nie
różnił się od produktów prezentowanych na zdjęciach. W przypadku błędów w opisie lub różnic w prezentowanych produktach prosimy o
informacje.
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Niniejsza informacja nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. Zamieszczone w serwisie zdjęcia, opisy itp. produktów nie
są reklamą i mają charakter wyłącznie informacyjny. Nie zastępują konsultacji z lekarzem i nie mogą być podstawą do stosowania
jakichkolwiek wyrobów medycznych, środków farmaceutycznych czy form terapii. Wszelkie decyzje w w/w kwestii należy konsultować z
lekarzem. Dokładamy wszelkich starań aby publikowane dane techniczne nie zawierały braków lub błędów i rzeczywisty wygląd produktów nie
różnił się od produktów prezentowanych na zdjęciach. W przypadku błędów w opisie lub różnic w prezentowanych produktach prosimy o
informacje.
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