
• draagt bij tot een hoog energiepeil1 
• draagt bij tot de regulering van de hormonale 

werking2 
• draagt bij tot een normale vruchtbaarheid en 

voortplanting en tot het behoud van normale 
testosterongehalten3 

1dankzij maca en vitamine B6    
2dankzij vitamine B6    
3dankzij zink
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Maca PLATINUM 

TRANSPARANTIEFICHE  MACA PLATINUM

Wetenschappelijk onderbouwde voedingssupplementen van uitzonderlijke kwaliteit



Maca (Lepidium peruvianum/meyenii)  
• werking: 

- draagt bij tot betere fysieke en lichamelijke prestaties en tot een hogere vitaliteit
- draagt bij tot meer seksuele energie
- draagt bij tot een optimale vruchtbaarheid

• kwaliteit: 
- Maca Tonic®: waterig extract, ratio 7-9:1 = extract dat vooral inhoudsstoffen bevat die op het  
  energiepeil werken
- Maca Pure®: water/alcoholextract 22-25:1 = extract dat vooral macaënes en macamiden bevat,
  inhoudsstoffen die op het mannelijk en vrouwelijk systeem inwerken

• dagdosis (2/3 capsules): 
- 660/990 mg Maca Tonic®
- 300/450 mg Maca Pure®
= equivalent van minstens 25g/38g verse macawortel   

• wetenschappelijke onderbouwing: referenties 1-5 

Zink  
• werking: 

- draagt bij tot een normale vruchtbaarheid en voortplanting
- draagt bij tot het behoud van normale testosterongehalten 

• kwaliteit: zinkbisglycinaat = gecheleerde zink
• dagdosis (2/3 capsules): 10/15 mg elementaire zink (= 100/150 % RI*) 
• wetenschappelijke onderbouwing: referenties 6-7 

Vitamine B6  
• werking: 

- draagt bij tot de regulering van de hormonale activiteit
- draagt bij tot een normaal energieleverend metabolisme
- draagt bij tot de vermindering van vermoeidheid en moeheid

• kwaliteit: bioactieve vorm pyridoxal-5’-fosfaat
• dagdosis (2/3 capsules): 1,4/2,1 mg (= 100/150 % RI*)
• wetenschappelijke onderbouwing: referenties 8-9 

*RI = Referentie-inname

Actieve ingrediënten: 
Maca (Lepidium peruvianum/meyenii, Maca Tonic® en Maca Pure®), zink, vitamine B6.

Inhoud: 
60 V-capsules

Gebruik: 
2 maal per dag 1 capsule, bij voorkeur tijdens het ontbijt en het middagmaal, met een glas 
water. In bijzondere omstandigheden mogen 3 capsules per dag genomen worden.
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Hoe Maca PLATINUM  combineren voor meer succes?

- bij de vrouw:
• met MENOTON en/of OPC PLATINUM: bij postmenopauzale vrouwen, voor minder overgangsklachten en een beter hormonaal evenwicht

- bij de man:
• met ASTAXANTHINE PLATINUM, UBIQUINOL PLATINUM voor een betere bescherming van de mannelijke cellen tegen oxidatieve stress
• met OPC PLATINUM of KYOLIC PLATINUM of KYOLIC EPA PLUS K2 voor een optimale circulatie in het onderlichaam

- bij man en vrouw, ter ondersteuning van de seksuele functie en voor meer levenslust : met ASHWAGANDHA PLATINUM
- bij man en vrouw, voor een hoger energiepeil: met RELAXOTON en/of met MARCUS ROHRER SPIRULINA

Maca PLATINUM


