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MACA - preparat wzmacniający organizm - 80kaps.
 

Cena: 37,00 pln

Opis słownikowy

Producent A-Z Medica

Opis produktu
 

MACA - suplement diety o właściwościach wzmacniających organizm, przeznaczony dla osób dorosłych.

Właściwości:

- wzmacnia organizm

- zalecana w stanach przewlekłego zmęczenia

- wspomaga rekonwalescencję w chorobach przewlekłych

Maca zalecana jest osobom prowadzącym aktywny tryb życia, wymagający intensywnego wysiłku umysłowego i fizycznego. Od wieków
stosowana jest przez Indian peruwiańskich jako środek immunostymulujący, a dzięki cennym właściwościom odżywczym znajduje
także zastosowanie w stanach osłabienia organizmu, rekonwalescencji, wycieńczenia, niedożywienia oraz w okresie wzrostu. Obecne w
Mace substancje aktywne dobrze wpływają na funkcje rozrodcze organizmu, potencję i płodność. Roślina uważana jest także za środek
poprawiający pamięć i zdolność przyswajania wiedzy oraz energizujący, wspomagający budowę i wytrzymałość mięśni szkieletowych,

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
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przydatny również w zespołach przewlekłego zmęczenia, nieregularnego miesiączkowania i zaburzeń hormonalnych. Zalecana w okresie
menopauzy.

Kto i dlaczego powinien stosować MAKĘ:

- osoby narażone na duży wysiłek fizyczny i psychiczny - zwiększa wytrzymałośc psychofizyczną

- rekonwalescenci i osoby wyniszczone w przebiegu chorób przewlekłych (gruźlica, nowotwory, AIDS), osoby cierpiące na anorekscję -
dostarcza substancji odżywczych, wspomaga przywracanie równowagi organizmu

- chorzy na anemię - dostarcza niezbędnych witamin i minerałów (m.in. sporych ilości żelaza, uzupełnia źle zbilansowaną dietę

- osoby z osteoporozą - wzmacnia strukturę kości, dostarcza minerałów

- kobiety w okresie menopauzy i mężczyźni w okresie andropauzy - łagodzi przykre objawy związane ze zmianami hormonalnymi

- osoby starsze - dostarcza wielu składników odżywczych, zwiększa odpornośc

- młodzież - zmniejsza niedobory składników budulcowych, poprawia pamięć i zdolnośc uczenia się

- sportowcy - poprawia wydolność fizyczną

- osoby mające problemy z bezpłodnością

Składniki: sproszkowany korzeń MAKI, E 202 (substancja konserwująca)

Składniki kapsułki: żelatyna, woda, dwutlenek tytanu (barwnik)

Opakowanie: 80 kapsułek
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