
Opakowanie: 60 tabletek

SPRAWNOŚĆ SEKSUALNA

Kompozycja na bazie egzotycznych składników roślinnych 

Forever Multi-Maca

Sekret siły 
indiańskich wojowników.

  TO, CO NAJWAŻNIEJSZE:

•  suplement diety dedykowany 
kobietom i mężczyznom w okresie 
reprodukcyjnym

•  korzeń maca pomaga w utrzymaniu 
sprawności seksualnej, wpływa 
również na sprawność umysłową 
i wspiera wydolność psychofizyczną

•  owoce buzdyganka naziemnego 
wspomagają pracę układu 
hormonalnego

•  korzeń muira puama przyczynia się 
do łagodzenia menopauzy

KOD: 215

Suplement diety nie może być stosowany 
jako substytut zróżnicowanej diety. 

Prowadzenie zdrowego trybu życia  
i stosowanie zrównoważonej diety 

są niezbędne dla zachowania dobrego stanu zdrowia.

Satysfakcjonujące życie seksualne to jeden z filarów 
naszej samooceny, energii i równowagi emocjo-
nalnej. O sprawności seksualnej decyduje szereg 
czynników, na które mamy realny wpływ. Są nimi 
przede wszystkim aktywny tryb życia, prawidłowo 
zbilansowana dieta, umiejętność radzenia sobie 
ze stresem czy odpowiednia ilość snu. Z pomocą 
przychodzą nam również niezwykłe substancje 
odżywcze ukryte w roślinach, które od tysięcy lat 
wykorzystywane były jako naturalne wzmacniacze 
potencjału i płodności.

FOREVER MULTI-MACA to propozycja dla osób, 
które chcą czerpać z życia seksualnego pełnymi 
garściami! W każdej tabletce Forever Multi-Maca 
skupiliśmy moc peruwiańskich KORZENI MACA 
a także brazylijskich KORZENI MUIRA PUAMA, 
kory ŚLIWY AFRYKAŃSKIEJ, indyjskich OWOCÓW 
BUZDYGANKI oraz PALMY SABALOWEJ. Wszystkie 
te składniki roślinne znane były od wieków w natu-
ralnej medycynie jako środki szczególnie korzystnie 
oddziałujące na sprawność psychofizyczną. Korzeń 
maca pomaga nie tylko w utrzymaniu sprawności 
seksualnej, ale także w utrzymaniu odpowiedniej 
energii witalnej każdego dnia. Pozostałe składniki 
suplementu dobraliśmy z myślą o wzmocnieniu 
organizmu oraz wsparciu układu hormonalnego 
i moczowego.

ZALECANE SPOŻYCIE: 2 tabletki dziennie, popijając wodą.

Uwaga: Nie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia 
w ciągu dnia. Nie stosować w przypadku uczulenia na 
którykolwiek ze składników. Produkt nie jest polecany 
kobietom chorym na raka piersi oraz kobietom, w rodzinie 
których występował rak piersi. W przypadku stosowania 
leków na nadciśnienie lub cukrzycę przed spożyciem 
skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

SKŁADNIKI: emulgator - celuloza mikrokrystaliczna, 
sproszkowany korzeń pieprzycy peruwiańskiej - maca (Le-
pidium meyenii) 22%, sproszkowane owoce buzdyganka 
naziemnego (Tribulus terrestris) 9%, sproszkowany korzeń 
muira puama (Ptychopetalum olacoides) 9%, sproszkowana 
kora catuaba (Erythroxylum catuaba), sproszkowane owoce 
palmy sabalowej (Serenoa repens) 6,5%, L-arginina, substancja 
przeciwzbrylająca - dwutlenek krzemu, stabilizator - sól sodowa 
karboksymetylocelulozy, sproszkowana kora śliwy afrykańskiej 
(Pygeum africanum) 2,1%, substancja przeciwzbrylająca – kwasy 
tłuszczowe, stabilizator - sól sodowa karboksymetylocelulozy 
usieciowana, nośnik - guma guar, ekstrakt z soi, koenzym Q10, 
dekstryna, emulgator - sole magnezowe kwasów tłuszczowych, 
glukoza, substancje glazurujące [lecytyny (z soi), cytryniany 
sodu], substancja konserwująca - cytryniany wapnia. 

Uwolnij swój potencjał 
z Forever Multi-Maca.

Zawartość składników 
w zalecanej porcji dziennej

w 2 tabletkach

Korzeń maca 500 mg

Owoce buzdyganka naziemnego 200 mg

Korzeń muira puama 200 mg

Owoce palmy sabalowej 150 mg

Kora śliwy afrykańskiej 50 mg

Kora catuaba 200 mg

L-arginina 150 mg

Ekstrakt z soi 10 mg

Koenzym Q10 10 mg

CERTYFIKATY PRODUKTU:

Certyfikat Koszerności

Certyfikat Halal

nie testowano
na zwierzętach

bez glutenu
bez

GMO
bez

konserwantów
bez

dodatku cukru
dla

wegetarian

recykling
dla

wegan
bez 

parabenów
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