
Maca, tiež známa ako Lepidium Meyenii, je ročná 
rastlina, ktorá sa pestuje v náhorných plošinách 
stredného Peru. Jedlý koreň je podobný reďkovke 
a patrí medzi základné zložky potravy u miestneho 
obyvateľstva. Maca je v Peru uctievaná viac ako 2000 
rokov. Podľa legendy sa hovorí, že bojovníci Inkov 
jedli maca pred bojovou výpravou na dosiahnutie 
sily a vytrvalosti. Španielski dobyvatelia ju nazývali 
„sexuálnou rastlinou Inkov“. Dnes je známa ako 
Peruánsky žen-šen. Moderné štúdie hovoria, že 
maca môže podporovať libido, sexuálnu potenciu 
a energiu. Ženy v Južnej Amerike po tisíce rokov 
používajú maca na podporu výdrže, predchádzanie 
únave a na znižovanie účinkov stresu na organizmus. 
Peruánske ženy začínajú používať maca od veku 3 
rokov a zostávajú silné, plodné, produktívne a majú 
neuveriteľnú výdrž až do neskorého veku. Maca 
môže zvýšiť ženské libido a na dosiahnutie najlepších 
výsledkov sa má užívať denne. 

Výživová hodnota sušeného koreňa maca je vysoká, 
podobná cereáliovým zrnám, ako sú ryža a pšenica. 
Obsahuje 60 % karbohydrátov, 10 % proteínov, 8,5 
% vlákniny a 2,2 % lipidov. Popisovaný podporný 
účinok maca na sexuálne funkcie sa dosahuje vďaka 
jej vysokej koncentrácii bielkovín a životne dôležitých 
výživných látok. Podstatná časť proteínov maca sa 
nachádza vo forme aminokyselín, ktoré sú potrebné 
pre mnohé funkcie v organizme, vrátane sexuálnych 
funkcií a plodnosti. Taktiež sú dôležité pri vytváraní 
látok, ktoré prenášajú signály v nervovom systéme a 
hrajú dôležitú úlohu v procese sexuálneho vzrušenia 
a fyzickej výkonnosti počas pohlavného aktu.

Ú D A J E  O  D O P L N K U
Dávka: 2 tablety
Množstvo na dávku 
maca (koreň)                                                 500mg*

Tribulus terrestris (ovocie)                               200mg*

Muira Puama (koreň)                                      200mg*

Catuaba (kôra)                                               200mg*

L-arginín                                                        150mg*

Saw Palmetto (ovocie)                                    150mg*

Pygeum africanum (kôra)                                  50mg*

koenzým Q-10                                                 10mg*

sójový extrakt                                                  10mg*

* Odporúčané množstvo denného príjmu (ODP) nebolo 

stanovené.

OSTATNÉ ZLOŽKY:
mikrokryštalická celulóza, citrát vápenatý, kyselina 
stearová, sodná soľ kroskarmelcelulózy, guarová 
guma, stearát horčíka, dioxid silikónu, dextrín, 
dextróza, lecitín, sodná soľ karboxylmetylcelulózy, 
citrát sodný
Obsahuje sóju.

OBSAH:
60 tabliet

DÁVKOVANIE:
2 tablety denne zapiť vodou

Forever Multi-Maca®
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Výživa

PRODUKT #215

Predstavené výrobky obsahujú vitamíny a minerálne látky, dopĺňajú ich nedostatok vo výžive a tým pomáhajú posilňovať zdravie. Nemajú za účel diagnostikovať, zmierňovať, liečiť, uzdravovať 
alebo predchádzať špecifickým chorobám alebo skupinám ochorení. Ak máte zdravotný problém, konzultujte ho so svojím lekárom.

•	 známa	ako	sexuálna	rastlina	Inkov

•	 môže	podporovať	libido,	výdrž	a	energiu


