
Maca, známá též jako Lepidium Meyenii, je 
jednoletá rostlina, která se pěstuje na náhorních 
plošinách středního Peru. Jedlý kořen je podobný 
ředkvi a patří mezi základní složky potravy místního 
obyvatelstva. Maca je v Peru uctívaná už více než 
2000 let. Legenda praví, že bojovníci Inků jedli 
Macu před bojovou výpravou k dosažení síly a 
vytrvalosti. Španělští dobyvatelé ji nazývali „sexuální 
rostlinou Inků“. Dnes je známá jako Peruánský 
žen-šen. Moderní studie prokázaly, že Maca může 
podporovat libido, sexuální potenci a energii. Ženy 
v Jižní Americe používají Macu po tisíce let pro 
podporu výdrže, předcházení únavě a ke snižování 
účinků stresu na organizmus. Peruánské ženy začínají 
užívat Macu od tří let a díky tomu zůstávají silné, 
plodné a produktivní a mají neuvěřitelnou výdrž 
až do pozdního věku. Maca může zvýšit ženské 
libido a k dosažení nejlepších výsledků se má užívat 
denně. Výživová hodnota sušeného kořene Maca je 
vysoká, podobná cereáliím, jako jsou rýže a pšenice. 
Obsahuje 60 % karbohydrátů, 10 % proteinů, 8,5 
% vlákniny a 2,2 % lipidů. Popisovaný podpůrný 
účinek Macy na sexuální funkce je dosahován díky 
její vysoké koncentraci bílkovin a životně důležitých 
výživných látek. Podstatná část proteinů Maca se 
nachází ve formě aminokyselin, které organizmus 
potřebuje k mnoha funkcím včetně sexuálních 
funkcí a plodnosti. Jsou také důležité při vytváření 
látek, které přenášejí signály v nervovém systému a 
hrají důležitou roli v procesu sexuálního vzrušení a 
fyzické výkonnosti v době pohlavního aktu. 

Ú D A J E  O  D O P L Ň K U
Dávka: 2 tablety
Množství na dávku 
maca (kořen)                                                500 mg*

Tribulus terrestris (ovoce)                               200 mg*

Muira Puama (kořen)                                     200 mg*

Catuaba (kůra)                                              200 mg*

L-arginín                                                       150 mg*

Saw Palmetto (ovoce)                                   150 mg*

Pygeum africanum (kůra)                                 50 mg*

koenzym Q-10                                                10 mg*

sójový extrakt                                                 10 mg*

* Doporučená denní dávka nebyla stanovena.

OSTATNÍ SLOŽKY: 
mikrokrystalická celulóza, citrát vápenatý, kyselina 
stearová, sodná sůl kroskarmelcelulózy, guarová 
guma, stearát hořčíku, dioxid silikonu, dextrin, 
dextróza, lecitin, sodná sůl karbooxylmetylcelulózy, 
citrát sodný 

OBSAH:
60 tablet

DÁVKOVÁNÍ: 
Doporučená jednotlivá dávka jsou dvě tablety.
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Výživa

PRODUKT #215

Účelem těchto výrobků není diagnostikovat, zmírňovat, léčit, uzdravovat nebo předcházet specifickým chorobám nebo skupinám onemocnění. Pokud máte zdravotní problém, konzultujte ho se 
svým lékařem.

• známá jako sexuální rostlina Inků. 

• může podporovat libido, výdrž a energii.


