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DORSIM MACA 60 kapsułek
 

Cena: 55,00 PLN

Opis słownikowy

Producent DORSIM

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Opis produktu
 

OpisMACA firmy Dorsim to 10 składników w jednej kapsułce. Receptura na wyłączność dla firmy Dorsim.Maca peruwiańska ceniona jest
za bogaty skład i lecznicze właściwości.Korzeń maca doceniono głównie ze względu na jego bogaty skład i właściwości. Zauważono, że
korzystniewspiera układ odpornościowy i pozytywnie wpływa na zdrowie.Tradycyjna medycyna peruwiańska zaleca stosowanie
korzenia maki również na złagodzenie dokuczliwych objawów towarzyszących miesiączce i menopauzie. Najbardziej jednak zasłynął
jako naturalny środek na poprawę płodności i potencję. Tym samym zajmuje czołowe miejsce wśród leczniczych roślin Peru.Jest
doskonałym źródłem węglowodanów złożonych, błonnika i aminokwasów. Ponadto zawiera szereg składników mineralnych, takich jak
miedź i żelazo.Wartości odżywczeKorzeń maca dostarcza organizmowi prawie wszystkie niezbędne aminokwasy. Ponadto jest źródłem
ok. 70 proc. węglowodanów ogółem, w tym 20 proc. błonnika pokarmowego. Sproszkowany korzeń składa się z tłuszczu w około 4 proc.
Zawartość cennych, nienasyconych kwasów tłuszczowych wynosi aż 70,7 proc., a nasyconych 23,9 proc - stosunek ten jest bardzo
korzystny dla zdrowia.Dodatkowo maca zawiera zestaw witamin, takich jak A, B1, B2, B6, C i E, oraz składniki mineralne - wapń, żelazo,
miedź, cynk, mangan, potas i sód.Maczużnik chiński grzyb witalności, ma pozytywny wpływ na sprawność seksualną, zwiększa
wytrzymałość i wydajność organizmu.Arginina bierze udział w procesach metabolicznych, odgrywa ważną rolę detoksykacyjną,
antykataboliczną, anaboliczna, przyspiesza podział komórek.Cynk wzmacnia odporność organizmu działając przeciwwirusowo i
przeciwbakteryjnie. Wraz z wapniem, krzemem i magnezem tworzy tkankę kostną, a w szczególności chrząstki. Pozytywnie wpływa na
gojenie ran.Buzdyganek naziemny ma zastosowanie w medycynie chińskiej i indyjskiej jako środek wzmacniający, jako afrodyzjak,
środek uspokajający i moczopędny, natomiast w medycynie zachodniej jako suplement diety mający zwiększać potencję i wspomagać
erekcję u mężczyzn.Muira Puama w medycynie indiańskiej, korzeń i kora stosowany jest jako afrodyzjak, pomoc w leczeniu problemów z
erekcją u mężczyzn i oziębłość u kobiet. Poprawia reakcję na stres, brany systematycznie podnosi libido. Przeprowadzone badania były
w Niemczech.Witamina E pomaga w ochronie komórek przed stresem oksydacyjnym.Chrom przyczynia się do utrzymania
prawidłowego metabolizmu makroskładników odżywczych, pomaga w utrzymaniu prawidłowego poziomu glukozy we krwi.CO
WYRÓŻNIA MACĘ FIRMY DORSIM?POŁĄCZENIE KORZENIA MACA Z MACZUŻNIKIEM, BUZDYGANKIEM NAZIEMNYM, OWOCEM
GRANATU, MUIRA PUAMA, WIT. E, MIEDZIĄ, CHROMEM i in. TO KOMPLEMENTARNY, WYJĄTKOWY PRODUKT NA POLSKIM
RYNKU.KORZYŚCI/WŁAŚCIWOŚCImoże mieć pozytywny wpływ na utrzymanie właściwej sprawności seksualnejmoże pomóc złagodzić
objawy miesiączki i menopauzymoże zapobiec osteoporoziemoże wspomóc budowę i wytrzymałość masy mięśniowejudowodniono, że
poprawia pamięć i funkcje umysłowestosowany jako środek pobudzający, dodający energii, rewitalizujący i wzmacniającySposób
użycia1 kapsułka 2 razy dziennie, popić 240 ml płynuSkładsproszkowany korzeń Maca, sproszkowany maczużnik, ekstrakt z
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buzdyganka naziemnego, sproszkowana skórka owoców granatu,L-Arginina ,sproszkowana Muira PuamaZawartość 60 kapsułek
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