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BIO MACA Z ACEROLĄ
CENA:

49,00 PLN

CZAS WYSYŁKI: 7 DNI

OPIS PRZEDMIOTU
Zawarta w ACEROLI naturalna witamina C – przyczyna się do zmniejszenia uczucia zmęczenia i znużenia, pomaga w
prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego i nerwowego, pomaga w prawidłowej produkcji kolagenu w celu
zapewnienia właściwego funkcjonowania skóry. Ma zastosowanie w leczeniu stanów zapalnych i w okresie
rekonwalescencji.
Wyselekcjonowane bulwy maca z Peru z dodatkiem wysokiej jakości wiśni aceroli z Brazylii
Nasze bulwy maca "lepidium meyenii walp" są uprawiane i starannie przetwarzane przez wysoce wyspecjalizowaną w
tym, rodzinną, ﬁrmę. Żółte, czerwone i czarne korzenie macy są używane w zrównoważonych proporcjach, aby
wykorzystać specyﬁczne właściwości każdej odmiany, co wyróżnia nasz produkt premium.
Wiśnie Acerola to jedne z najbogatszych w witaminę C owoców w Brazylii, która chroni nasze komórki przed stresem
oksydacyjnym.Z co najmniej 10 kg świeżych, ręcznie zbieranych owoców otrzymujemy 1 kg najwyższej
jakości proszku owocowego.

Składniki: bio Maca w proszku (66,7 %), bio Acerola w proszku (16,7%), Hydroxypropylmethyl cellulose (otoczka
kapsułki)

Wartość odżywcza

w 100 g

w 4 kapsułkach
(porcja dzienna)

Wartość energetyczna:
Tłuszcz

381 kJ / 325 kcal
1g

w tym kwasy tłuszczowe nasycone
Węglowodany

72 g

33 kJ / 8 kcal
< 0,1 g

0,4 g

< 0,1 g
2g

w tym cukier
Białko

32,3 g
7g

Sól

< 0,1 g

Witamina C

2.833 mg

0,8 g
<1g
< 0,1 g
68 mg (85% RWS*)

* RWS: Referencyjne wartości spożycia zgodne z Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 1169/2011

Składniki na 4 kapsułki: 1.600 mg bio Maca w proszku, 400mg Bio aceroli w proszku (co odpowiada 68mg RWS)
Zalecane spożycie: 4 kapsułki dziennie, popijając wodą.
Zawartość opakowania: 60 g, 100 kapsułek (tj. 100 wegetariańskich kapsułek po 600 mg to ok. 25 porcji dziennie po
4 kapsułki)
Najlepiej spożyć przed, nr partii: data i nr podane na opakowaniu
Producent: Amazonas

Ważne informacje:
Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji do spożycia w ciągu dnia.
Produkt nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety.
Zaleca się stosowanie zróżnicowanej i zrównoważonej diety i zdrowego trybu życia.
Produkt nie może być stosowany przez kobiety w ciąży, karmiące i dzieci bez konsultacji lekarskiej.
Nie stosować w przypadku uczulenia na którykolwiek ze składników.
Osoby mające predyspozycje do tworzenia kamieni nerkowych lub chorujące na kamicę nerkową powinny skonsultować się z
lekarzem przed spożyciem produktu.
Przechowywać w temperaturze pokojowej.
Chronić przed wilgocią.
Przechowywać w sposób niedostępny dla małych dzieci.
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