10 motive pentru care Maca este benefică pentru fertilitate
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Deosebit de cunoscută ca plantă medicinală, Maca (Lepidium meyenii) este de fapt un
aliment. Această radacină, originară din Peru și Munții Anzi, este în primul rând considerată
un super-aliment pentru fertilitate. Maca este bogată în nutrienți și conține un număr mare
de vitamine, 31 de minerale și 60 de fitonutrienți diferiți (dintre care unii includ
carbohidrați, lipide, proteine, fibre, precum și aminoacizi).
10 motive pentru care Maca este cunoscută ca fiind benefică pentru fertilitate
1. Nutriția sistemului endocrin – Alcaloizii din Maca au demonstrat că au efect asupra
axei hipotalamo-hipofizară, implicată în menținerea echilibrului secreției glandelor
suprarenale, tiroidiene si hipofiză. Substanțele active din Maca sunt reprezentate in
schema de mai jos, în mg/g plantă crudă.

2. Echilibrul hormonal – Maca influențează producerea de estrogen, testosteron și
progesteron acolo unde este necesar, fără a conține hormoni în sine.
3. Libidoul și vitalitatea, inclusiv a funcției sexuale (sprijinirea disfuncției erectile și
producerea de mucus cervical) – Maca are calități afrodisiace și susține o creștere a
fluxului sanguin în regiunea pelvină, care la rândul său, poate crește dorința sexuală

atât la bărbați cât și la femei. Crește secreția vaginală în cazul femeilor și nivelul
testosteronului în cazul bărbaților.
4. Energie și rezistență – Maca furnizează organismului o energie naturală datorită
nivelelor ridicate de carbohidrați. Maca este compusă 60% din carbohidrați, în
principal din amidon și zaharuri.
5. Sănătatea foliculilor – Maca poate ajuta la stimularea maturizării foliculilor ovarieni.
6. Sănătatea ovulelor – Maca oferă o multitudine de nutrienți pentru a sprijini
sănătatea organismului la nivel celular dar și menținerea echilibrului hormonal, care
contribuie la menținerea ovulelor sănătoase.
7. Calitatea, cantitatea și motilitatea spermatozoizilor – Studiile arată o îmbunătățire
a acestor 3 parametrii spermatici. Efectele sunt considerate a fi datorate capacității
Maca de a sprijini echilibrul hormonal acolo unde este necesar; în plus substanțele
nutritive furnizate organismului ajută la susținerea sănătății spermatozoidului.
8. Sistemul imunitar și răspunsul la stres – Maca este un adaptogen care face parte
dintr-o clasă de plante care sunt de ajutor celor persoanelor cu probleme de
fertilitate legate de imunitate. Problemele de fertilitate imunologice determină
organismul să identifice o parte a funcțiilor sale reproductive ca pe un inamic și ca
rezultat, trimite limfocitele Natural Killer (NK) pentru a ataca. Maca ajută organismul
să ofere un răspuns imun adecvat.
9. Ciclul menstrual și sănătatea endometrului – Sănătatea și regularitatea ciclului
menstrual pot fi susținute de Maca drept urmare a capacității acesteia de a menține
echilibrul hormonal, de a hrăni sistemul endocrin (care controleză secreția
hormonală) și de a crește fluxul sanguin la nivelul regiunii pelvine. Maca susține
menstruația, mucoasa endometrială și ovulația.
10. Sănătatea glandei tiroide – Unele studii arată că 10 grame de rădăcină de Maca
conțin 52 micrograme de iod (rădăcinile mai închise conținând mai mult iod decât
rădăcinile mai deschise la culoare). Iodul este un nutrient esențial pentru
funcționarea bună a glandei tiroide. Maca are un efect de echilibrare și nutriție a
hipotalamusului (care controlează, stimulează și echilibrează alte glande endocrine:
hipofiza, glandele suprarenale, ovarele, testiculele, tiroida și pancreasul) și ca urmare
a acestei acțiuni, Maca poate ajuta la rândul său pe cei cu probleme tiroidiene.

Legendele ne spun o serie de povești despre consumul de Maca...
-

Războinicii incași consumau Maca pentru a le crește energia înainte de a merge la
luptă.
Maca a fost interzisă la un moment dat pentru a proteja femeile războinicilor incași
de dorințele sexuale perfecționiste induse de aceasta.
Animalele care dădeau semne de epuizare au fost hrănite cu Maca și drept urmare
au dat naștere unor noi urmași.

...și cu siguranță sunt mult mai multe.

