Enigma®
Virility
Kan dolaşımını ve canlılığı destekler
Kapsül başına içerik:
650 mg Maca tozu
50 mg Kırmızı şarap tozu (OPC)
30 mg L-Carnitin
30 mg C vitamini
15 mg E vitamini
15 mg Niyasin (B3 vitamini)

Tavsiye edilen kullanım şekli:
Günde 2 kapsülü suyla yemek sırasında alın.
Genel tarif:
Maca kökü (Lepidium meyenii) Per Antlarından gelir ve birçok değerli madde içerir (örneğin yüksek oranda
kalsiyum, çinko, iyot, fosfor, demir, B, C, E vitamini ve önemli amino asitler, karbonhidratlar ve alkaloitler,
flavonoidler, fenol bağıntıları, tanen asidi, glikositler, phyto steroidler ve saponinler gibi phyto etken
maddeler). Tüm bunlar Maca bitkisini kaliteli bir gıda takviyesi haline getiriyor. Maca kökünün özü diğer aktif
maddelerle birlikte yüzyıllardır birçok zihinsel ve fiziksel yorgunluk türüne karşı kullanılıyor. Maca ayrıca erkeklik
gücünü (iktidar) artırmasıyla tanınıyor ve seviliyor. Bu konuda, içerdiği maddelerin doğrudan hormonal
(=androjen) mekanizmalara dayanmadığını kanıtlandı.
OPC (oligomere pro cyanidine) yüksek konsantrasyonlar halinde çeşitli bitki bölümlerinde bulunur. Ancak en
yüksek OPC oranına üzüm çekirdekleri sahiptir. OPC büyük bir bağ doku yakınlığına sahiptir ve
organizmamızı çevreden kaynaklanan agresif zararlı maddelerden, diğer adıyla “serbest radikallerden”
korur. Antioksidanlar ya da bu serbest radikallere karşı koruyucu faktör olarak OPC C vitamininden 20 kat ve E
vitamininden 50 kat daha etkilidir. Bağ dokularla (kolajen) yakın bağı ve iyi tutunması sayesinde OPC damar
duvarlarının esnekliğini muhafaza eder ve kırılganlıktan korur.
L-Carnitin, yağ asitlerini yakmaya yardımcı olur ve bu sayede enerji kazanımını ve kasların, kan
damarlarının ve başka dokuların enerji ikmalini destekler. Carnitin karaciğerin detoksunda ve vücuda
yabancı maddelerin ve ilaçların atılmasında da ağırlıklı bir rol oynar.
C vitamini genel sağlık hissi için önemlidir; bağ doku ve kemiklerin oluşumu ve fonksiyonlarının korunması
için yeterli miktarda alınması zorunludur ve demirin kullanımını artırır.
E vitamini kas oluşumuna ve hücrelerin fonksiyonlarını yerine getirmesine katkıda bulunur.
Niyasin, daha çok B3 vitamini olarak bilinir ve karbonhidrat, protein ve yağ metabolizmasına, enerji
kazanımına ve zehir atma ve antioksidatif sistemlere katkıda bulunur.

