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CONTEÚDO
60 comprimidos.

MODO DE USAR
Tomar dois comprimidos por dia, com água.

OUTROS INGREDIENTES
Celulose Microcristalina, Citrato de Cálcio, 
Ácido Esteárico, Croscarmelose de Sódio, 
Goma de Guar, Estearato de Magnésio, 
Silíca, Dextrina, Dextrose, Lecitina, Carbo-
ximetilcelulose de Sódio e Citrato de Sódio.
Contém Soja.

SUPLEMENTOS ALIMENTARES

Forever Multi-Maca®

Cód.: 215

PONTOS-CHAVE

•Conhecida como a erva sexual

 dos Incas

•Aumenta a libido, a resistência

 e a energia

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL

Quantidade da Toma - 2 comprimidos

Tomas por Embalagem -  30 

QUANTIDADE POR TOMA
Maca (raiz)  500 mg *
Tribulus Terrestris  (fruto)  200 mg * 
Muira Puama (casca)  200 mg *
Catuaba (casca)  200 mg * 
L-Arginina  150 mg *
Saw Palmetto (fruto)  150 mg *
Pygeum Africanum  (casca)  50 mg *
Co-Enzima Q10  10 mg *
Extracto de Soja  10 mg *
  *Dose Diária não estabelecida

A Maca, também conhecida por Lepidium 
Meyenii, é uma planta anual cultivada nas 
terras altas do centro do Perú. A raiz comes-
tível, semelhante a um rabanete, é a base da 
alimentação da população local.

A Maca é referenciada há mais de 2000 anos 
no Perú. De acordo com a lenda, os guerrei-
ros Incas comiam Maca para lhes dar força 
e resistência antes de irem para as batalhas. 
Os conquistadores espanhóis chamaram-lhe 
“a erva sexual dos Incas”. Hoje é conhecida 
como o Ginseng Peruano. Estudos mais 
recentes defendem que a Maca promove a 
libido, a potência sexual e a energia.

As mulheres Sul Americanas têm usado 
Maca durante milhares de anos para aju-

dar a manter a sua resistência, prevenir a 
fadiga e reduzir os efeitos do stress no seu 
organismo. As mulheres peruanas come-
çam a tomar Maca com a idade de três 
anos e permanecem fortes, férteis e repro-
dutoras e com imensa resistência até uma 
idade bastante avançada. A Maca pode 
aumentar a libido da mulher, e deve ser 
tomada diariamente para melhores resul-
tados.

Os divulgados efeitos da Maca que bene-
ficiam a função sexual, podem ser devidos 
aos aminoácidos, necessários em muitas 
funções do organismo, incluindo as fun-
ções sexuais e reprodutoras. São igualmente 
necessários para a produção de substâncias 
que transmitem os sinais no sistema nervo-

Deve sempre consultar o seu médico de família se tiver algum problema de saúde.

so e desempenham um papel essencial no 
desejo e desempenho sexual.

Os aminoácidos principais no Multi-Maca 
incluem fenilalanina, tirosina e histidina 
- todos em quantidades significantes na 
Maca. Contém ainda outro aminoácido, 
a arginina que desempenha um papel im-
portante na fertilidade e na actividade do 
homem.

O Forever Multi-Maca combina a lendária 
Maca Peruana com outras plantas igualmen-
te potentes - Tribulus terrestris (fruto), Muira 
Puama (raiz), Catuaba (casca), Saw Palmet-
to (fruto), Pygeum africanum (casca), e ingre-
dientes seleccionados, obtendo assim um 
dos melhores suplementos do género.


