
Menţiuni de sănătate
• Susţine fertilitatea (Maca)
• Susţine sănătatea fizică și mentală (Ginseng-siberian, Maca)
• Adaptogen (Ginseng-siberian)
• Performanţă cognitivă și mentală (Ginseng-siberian)
• Contribuie la menţinerea tensiunii arteriale normale (Ginseng-siberian).

Mod de utilizare
1 comprimat de 2 ori pe zi, dimineaţa şi la prânz, preferabil pe stomacul gol. A 
nu se depăşi 2 comprimate pe zi.

A se consuma, de preferinţă, înainte de sfârșitul perioadei de valabilitate 
înscrisă pe ambalaj.

Ingrediente 
Extract apos uscat 2:1 (maltodextrină, dioxid de siliciu) din rădăcini de Maca 
(Lepidium meyenii), extract hidroalcoolic 8:1 (maltodextrină) din rădăcini de 
Ginseng-siberian (Eleutherococcus senticosus) standardizat 0,4% 
eleutherozide, celuloză microcristalină (agent de încărcare), lactoză 
monohidrat (agent de încărcare), polivinilpolipirolidonă (stabilizator), talc 
(agent antiaglomerant), săruri de magneziu ale acizilor grași vegetali (agent 
antiaglomerant).

Atenţie
A nu se depăși doza recomandată pentru consumul zilnic. Suplimentele 
alimentare nu înlocuiesc o dietă variată și echilibrată și un mod de viaţă 
sănătos. A nu se lăsa la îndemâna și la vederea copiilor mici. Contraindicat 
persoanelor cu intoleranţă la lactoză sau alergice la oricare dintre 
ingredientele produsului. A se consuma numai de către adulţi (18 - 60 ani). A 
se evita consumul de alcool şi de alte stimulente înainte sau în timpul utilizării 
produsului. Persoanele cu afecţiuni cardiace (infarct miocardic, insuficienţă 
cardiacă, ischemie coronariană) trebuie să consulte medicul înainte de 
utilizarea produsului din cauza posibilelor efecte vasomotorii (creşterea 
pulsului şi travaliului cardiac asociate activităţii sexuale). Persoanele cu 
afecţiuni hepatice sau renale, precum şi cele cu boli neurologice sau psihice 
severe, trebuie să consulte medicul sau farmacistul în legătură cu utlizarea 
produsului. Interzis sportivilor. A se păstra la loc uscat, ferit de lumină şi 
căldură. Deoarece produsul conţine ingrediente naturale, pot exista variaţii 
privind culoarea, mirosul sau aspectul, de la un lot la altul.

Informaţii nutriţionale

 Extract de Maca
Cantitate/2 comprimate

600mg

 Extract de Ginseng-siberian 300mg

18
g

Masculin
Potent

supliment alimentar
comprimate30

• Maca, Ginseng-siberian
• Susţine fertilitatea

Lot

Exp
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