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Singularis Maca 500 mg, 120 Kapsułek
 

cena: 45,00 PLN

Opis słownikowy

Kategoria suplement diety

Postać kapsułki twarde

Producent SINGULARIS-HERBS CORP. USA

Wysyłka 24 godziny

Opis produktu
 

Suplement diety MACA 500mg SUPERIOR to preparat naturalny, zawierający ekstrakt z korzenia Maki. To andyjska roślina pochodząca
z rejonów wysokogórskich, jej łacińska nazwa to Lepidium meyeni.Od przeszło 2000 lat jest ważnym elementem codziennej diety
mieszkańców Ameryki Północnej. Maca posiada wysoką wartość odżywczą, zawiera wiele substancji mineralnych i witamin,
niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania organizmu człowieka. Dostarcza organizmowi naturalnych aminokwasów,
fitohormonów, witamin i minerałów. Substancje w niej zawarte korzystnie wpływają na gospodarkę hormonalną zarówno kobiet jak i
mężczyzn.

Suplement przeznaczony jest dla osób dorosłych i młodzieży po 12 roku życia.

Korzeń Maca:
• źródło energii, wspiera wydolność fizyczną i umysłową,
• pomaga w zachowaniu naturalnej aktywności seksualnej,
• wspomaga produkcję naturalnego testosteronu i żeńskiego estrogenu,
• redukuje problemy związane z okresem menopauzy,
• Zawiera witaminy A, B1, B2, B6, C i E, mikroelementy takie jak żelazo, wapń, miedź, potas, sód, cynk, magnez, jod oraz aminokwasy i
sterole, a także węglowodany i błonnik,
• wspiera odpowiedni rozwój mięśni,

Wskazania :
• pomaga w terapii chorób związanych z obniżoną odpornością organizmu,
• wspomaga osłabiony wzrok i słuch,
• osłabiona pamięć i brak koncentracji,
• pomocna przy anoreksji i anemii.

Dawka w 1 kapsułce:
500 mg.

Czas suplementacji:
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60 dni.

Postać suplementu:
Kapsułki twarde.

2 kapsułki zawierają:
maca (ekstrakt z korzenia maki – Lepidium meyenii) - 1000 mg

Składniki:
maca, sole magnezowe kwasów tłuszczowych (substancja przeciwzbrylająca), celuloza mikrokrystaliczna, żelatyna, woda oczyszczona,
dwutlenek tytanu.
Produkt został zoptymalizowany pod względem bezpieczeństwa zastosowanych składników pomocniczych.

Sposób użycia:
Zaleca się stosowanie 1 kapsułka 1-2 razy dziennie, podczas posiłku lub bezpośrednio po jedzeniu.

UWAGA - PROMOCJA CENOWA PREPARATÓW MARKI SINGULARIS WYŁĄCZNIE DO WYCZERPANIA
ZAPASÓW

BioMed24.pl gwarantuje ponadto szybką, bezpieczną i darmową dostawę zamówionych preparatów. Zapewniamy także
przechowywanie i transport w kontrolowanych warunkach, gwarantujących zachowanie pełni właściwości.
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