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NATVITA BIO MACA CZERWONA
250G ORGANICZNA RAW

70,00 PLN
PROMOCJA: 55,00 PLN
STARA CENA:

CZAS WYSYŁKI: 24 GODZINY
Producent: Nat sp. z o.o.
Kod EAN: 5902096503111

OPIS PRZEDMIOTU

NatVita - Bio Maca Czerwona - Organiczna - 250g
Organiczna maca, odmiana czerwona.
BIO MACA CZERWONA RAW (Lepidium meyenii)
Suplement diety.
Maca jest roślinną dwuletnią rośliną z rodziny Crucifer naturalnie występujących w
wysokich Andach Peru. Jej hiszpańskie i Quechua nazwy to maca-maca, maino,
ayak chichira, ayak willku. Jest to roślina uprawiana w celu pozyskania swojej
mięsistej bulwy. Maca jest używana zarówno jako warzywo jak i zioło lecznicze.

Maca jest jedynym przedstawicielem swojego rodzaju z mięsistą bulwą, która jest
połączona z korzeniem, tworząc szorstki odwrócony korpus o kształcie gruszki.
Poszczególne odmiany różnią się między sobą wielkością i kształtem korzenia,
który może być trójkątny, spłaszczony okrągły, sferyczny lub prostokątny. Bulwy
Maca mogą być koloru złotego lub kremowego, czerwonego, ﬁoletowego,
niebieskiego, czarnego lub zielonego. Każdy z nich jest uważany za "genetycznie
unikatową odmianę", ponieważ nasiona rodzicielskich roślin mają korzenie o tym
samym kolorze.
Składniki: 100% Bio maca czerwona (Lepidium meyenii) korzeń mielony.
Bio - certyﬁkowane produkty ekologiczne.
Propozycja spożycia: 1 łyżeczkę (1g) proszku wymieszać w szklance z wodą.
Stosować 3 razy dziennie.
Uwagi i zalecenia: suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut
(zamiennik) zróżnicowanej diety. Zalecany jest zrównoważony sposób żywienia
oraz zdrowy tryb życia.
Produkt nie może być stosowany przez osoby uczulone na którykolwiek z jego
składników.
Przechowywanie: przechowywać w suchym i ciemnym miejscu, niedostępnym
dla małych dzieci.
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Suplement Diety.
Uwagi i zalecenia: suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut
(zamiennik) zróżnicowanej diety. Tylko zdrowy tryb życia i zrównoważony sposób
odżywiania zapewniają prawidłowe funkcjonowanie. Produkt nie może być
stosowany przez osoby uczulone na którykolwiek z jego składników. Przechowywać
w suchym i ciemnym miejscu, niedostępnym dla dzieci.
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