FRESH DRINK Maca Power®
1. Introdução
Maca Peruana é um tubérculo bastante semelhante ao rabanete e nativo da
região dos Andes. A maca peruana se popularizou no mundo inteiro devido ao seu poder
de aumentar a libido e a fertilidade. É fonte de vitaminas e minerais importantes, além de
carboidratos e proteínas.
A ciência já comprovou em diversas pesquisas o que o alimento pode proporcionar
para os seres humanos e há ainda vários estudos em andamento que visam esclarecer os
seus benefícios.
2. Propriedades
Fresh Drink Maca Power®, ajuda a combater o diabetes por diminuir a absorção de
glicose no sangue, controla os níveis de colesterol ajudando a evitar doenças
cardiovasculares, além de prevenir quadros anêmicos, combate a osteoporose e controla
os níveis hormonais, ajudando a reduzir os sintomas desagradáveis da menopausa.
Trata-se de bebida nutritiva, energética e fortificante, sendo recomendado para
todos os estados de carência que necessitam de aportes suplementares de energia e de
substâncias nutritivas. Má nutrição, em todos os estados de cansaço, fadiga, astenia,
perda de desejo sexual.
Fresh Drink Maca Power ® é um produto natural, não tóxico, e sem qualquer efeito
secundário indesejável.
3. Composição
Maca Peruana (Lepidium meyenii) e Amido solúvel
NÃO CONTÉM CORANTES ARTIFICIAIS, GLÚTEN E LACTOSE.
PRODUTO VEGANO.
4. Benefícios
 Ajuda a combater cansaço, fadiga e astenia.
 Auxilia no combate do diabetes.
 Ajuda a reduzir os sintomas da menopausa.
 Aumenta a saciedade.
 Aumenta apetite sexual.
 Auxilia na prevenção da osteoporose.
 Controla os níveis de colesterol e hormonais.
 Diminui a absorção de glicose no sangue.
 Ajuda a evitar doenças cardiovasculares.
 Melhora o rendimento físico e mental.

Nutritivo, energético e fortificante.
Previne quadros anêmicos.
 Revitaliza recuperação orgânica.



5. Indicação de Uso
Recomenda-se dissolver até 15g em 250 ml de água.
6. Informações Nutricionais
INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS
Porção de 15g
Quantidade por Porção
Valor Energético
51 Kcal ou 214Kj
Carboidratos
13g
Proteínas
1g
Gorduras Totais
0g
Gorduras Saturadas
0g
Gorduras Trans
0g
Fibras Alimentares
1,3g
Sódio
5,5mg
Ferro
0,2mg
Cálcio
2mg

%VD (*)
2,5
4
1
0
0
0
5
0,3
1,3
0,3

(*) % Valores diários de referência com base em uma dieta de 2000 Kcal ou 8400 Kj.

7. Contraindicações
Gestantes, idosos e crianças que possuem necessidades nutricionais diferenciadas,
devem regular seu consumo. Devem efetuar o consumo através do acompanhamento
de um profissional da saúde.
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