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Macalider  de naturlider  incrementa el  nombre i  la  mobilitat  dels  espermatozoides,  per  la  qual  cosa
augmenta la libido i millora la fertilitat. És antioxidant, energètica i revitalitzant.

DESCRIPCIÓ

Què és Macalider de Naturlider i per a què serveix?

Macalider de naturlider és un complement  alimentari,  la  maca és  una valuosa arrel  de reserva,
anomenada hipocòtil,  d'una planta originària del  Perú. La maca ha estat utilitzada com a aliment i,
sobretot, com a remei natural des dels temps dels Inques, fins i tot la utilitzaven en cerimònies religioses
per a danses i rituals. Els components actius d'aquesta arrel són les macamides.
La maca és Rica en minerals essencials com magnesi, calci, fòsfor, potassi, bismut, manganès, sofre, sodi,
coure, seleni, iode, silici, ferro i estany., també aporta vitamines B1 i B2, vitamina C i vitamina E. Per això,
macalider de naturlider és antioxidant, energètica i revitalitzant.

Augmenta la  libido i  millora la  fertilitat  pel  fet  que  incrementa  el  nombre  i  la  mobilitat  dels
espermatozoides. Redueix els símptomes premenstruals i el dolor menstrual.

Macalider naturlider estimula la formació de glòbuls vermells, per això també ajuda en casos d'anèmia.
Per tant, es redueixen els símptomes de fatiga.

Regula el colesterol i ajuda a la diabetis, incrementant l'activitat del pàncrees.

Posseeix propietats antiestrès i antidepressives.

Quina és la composició de Macalider Naturlider?

La composició de Macalider Naturlider és:

Extracte sec de maca (Lepidium meyenii Walp., tubercles) 700 mg
L-arginina 100 mg
incrementador de volum (cel·lulosa microcristal·lina)
antiaglomerant (estearat de magnesi, diòxid de silici).
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Quina és la dosi diària recomanada de Macalider Naturlider?

La dosi diària recomanada de Macalider Naturlider és una càpsula dues vegades al dia, amb menjar.
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