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Hepatica Maca Plus x 90 kaps
 

Cena: 28,99 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 90 kaps

Postać Kapsułki

Producent HEPATICA

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Opis produktu
 

Składniki
wyciąg z korzenia maca (Lepidium meyenii Walp) standaryzowany do zawartości min. 1% glukozynolatów, wyciąg z korzenia
ashwagandhy (Withania somnifera) standaryzowany do min. 7% witanolidów, wyciąg z korzenia różeńca górskiego (Rhodiola rosea L. L.)
standaryzowany do zawartości min. 3% rozawin, wyciąg z owoców cytryńca chińskiego (Schisandra chinensis Baill.) standaryzowany na
zawartość min. 9% schizandyn, wyciąg z korzeni shatavari (Asparagus racemosus) standaryzowany do min. 20% saponin, stabilizator
hydroksypropylometyloceluloza (składnik otoczki kapsułki).

Zalecana porcja dzienna (1 kapsułka) zawiera:

50 mg* wyciągu z maca w tym 0,5 mg glukozynolatów,
50 mg* wyciągu z korzenia ashwagandhy w tym 3,5 mg witanolidów,
40 mg* wyciągu z korzenia różeńca górskiego w tym 1,2 mg rozawin,
40 mg* wyciągu z owoców cytryńca chińskiego w tym 3,6 mg schizandryn,
40 mg* wyciągu z korzenia shatavari w tym 8 mg saponin.

* brak referencyjnej wartości spożywczej

Masa netto
25,2 g

Charakterystyka
Zestaw pięciu adaptogenów: maca, ashwagandha, różeniec górski, cytryniec chiński i shatavari.

Maca (Lepidium meyenii) ma pozytywny wpływ na funkcje seksualne zarówno u kobiet jak i mężczyzn. Pomaga w zachowaniu
naturalnej energii i witalności. Przyczynia się do prawidłowego przebiegu spermatogenezy oraz wspiera wydajność fizyczną i
psychiczną. Dodatkowo przyczynia się do utrzymania normalnej wytrzymałości kości u kobiet w okresie menopauzy.
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Ashwagandha (Withania somnifera) pomaga organizmowi radzić sobie ze stresem i utrzymać równowagę psychiczną. Wspiera
funkcje umysłowe takie jak pamięć i koncentrację. Pomaga odzyskać siły witalne i utrzymać stabilność emocjonalną.
Różeniec górski (Rhodiola rosea) pomaga organizmowi przystosować się do stresu emocjonalnego, oraz wysiłku fizycznego,
ma korzystny wpływ na zmęczenie i spadek wydajności pracy, wspomaga percepcję i stan umysłu.
Cytryniec chiński (Schisandra chinensis) wykazuje działanie adaptogenne wspomagając organizm w przystosowaniu się do
zmieniających się stresowych czynników zewnętrznych.
Shatavari (Asparagus racemosus) wspiera zdrowie układu rozrodczego u kobiety. Pomaga utrzymać fizjologiczną równowagę w
trakcie i po okresie menopauzy.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.

Stosowanie
1 kapsułka dziennie.

Przechowywanie
Przechowywać w sposób niedostępny dla małych dzieci.

Producent
Hepatica
Nasutów 164
21-025 Niemce

Informacje dodatkowe
Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety ani zdrowego trybu życia. Nie należy
przekraczać zalecanej porcji produktu do spożycia w ciągu dnia. Suplementy diety powinny być przechowywane w sposób niedostępny
dla małych dzieci.
Przed zastosowaniem produktu sugerujemy zapoznanie się z dokładnymi informacjami podanymi na opakowaniu lub załączonej ulotce.
Służymy Państwu pomocą pod adresem bok@aptekaotc.pl.
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