
BULA  POWER K 

POWER K – Maca Peruana 

1. Apresentação: 

• Cápsula. Embalagem com 60 Cápsulas de 500mg cada. 

• Uso adulto 

 

2.  Para que o Power K® é indicado? 

➢ Afrodisíaco 

➢ Energético 

➢ Fadiga crônica 

➢ Rica em esteróis por isso o efeito anabolizante 

➢ Equilíbrio hormonal 

 

3.  Como é a ação do Power K®? 

Power K®   

➢ Embora não esteja totalmente elucidado, a MACA exerce ação sobre o hipotálamo 

e a glândula pituitária, os quais são responsáveis pela regulação do funcionamento 

das glândulas endócrinas, incluindo a adrenal e a tireóide, promovendo grande 

liberação de substâncias precursoras de hormônios. 

➢ Os compostos fitoquímicos contidos na maca peruana apresentam reações 

interessantes no controle dos desequilíbrios hormonais que ocorrem durante a 

menopausa. Estas substâncias, somadas a suas vitaminas e minerais, equilibram 
a atividade hormonal, controlando os sintomas comuns como a transpiração 

noturna e os calores 

➢ Atua diretamente no fluxo sanguineo (fortalece glóbulos vermelhos, assim como 

os leucócitos) 

➢ Importante fonte de Aminoácidos, Vitaminas B1, B2, B12, C, E, carotenos e 
minerais (Cálcio, Fósforo, Zinco, Magnésio, Ferro, Potássio, Sódio, Cobre, 

Manganês e outros). 

➢ Regula o funcionamento do coração 

➢ Combate o Estresse físico e mental (aumento de energia) 
➢ Ajuda a baixar o colesterol devido aos fitoesteroides que contem.  

➢ Estimulante do sistema imunológico  

➢ Substitui Esteróides Anabolizantes 

➢ Alivia as dores pré-menstruais e regula o ciclo da menstruação 
➢ É considerada um poderoso reconstituinte físico, mental e sexual, para homens e 

mulheres. 

➢ Restabelece a função sexual porque é estimulante de hormônios específicos  

➢ Aumenta a libido (em homens e mulheres) 

➢ Aumenta a fertilidade (nos homens aumenta a espermatogênese) 

 

4. Como Devo Tomar o Power K® ?   

 

➢ Este medicamento deve ser administrado via oral;  

➢ Se não houver orientação médica contrária, seguir exatamente a dosagem abaixo:  

➢ Adultos: 2 cápsulas, 2 vezes ao dia, por via oral. Não ultrapassar o total de 4 cápsulas ao 

dia.  



➢ A duração média do tratamento é de 3 a 6 meses. Se necessário, o tratamento pode ser 

continuado ou repetido. 

Siga a orientação de seu médico, nutricionista ou farmacêutico, respeitando 

sempre os horários, as doses e a duração do tratamento. Não interrompa o 
tratamento sem o conhecimento do seu médico.  

 

5. Quais as Contra-Indicações, Interações e quando não devo usar o Power K® ? 

 

Efeitos colaterais 

A maca peruana é um produto natural e por este motivo não há evidências de efeitos 
colaterais provenientes de sua utilização. Sendo assim, o produto pode ser consumido 

sem medo. 

Vale ressaltar entretanto que, tudo em excesso é prejudicial, sendo assim é importante 

sempre consumir o suplemento na dosagem correta a fim de se obter os melhores 

resultados possíveis. 

Contra indicações 

A maca peruana é contraindicada apenas para um grupo seleto de pessoas, que são: 

• Gestantes; 

• Lactantes; 
• Crianças; 

• Pessoas com algum tipo de câncer ou doença crônica. 

6. Como devo Armazenar o Power K® ?   

➢ Mantenha Power K® ?   em temperatura ambiente (15 a 30ºC), protegido da 

umidade.  

➢ Prazo de validade: 24 meses a partir da data de fabricação; 

➢ Número de lote e datas de fabricação e validade: vide embalagem; 

➢ Não use medicamento com o prazo de validade vencido. Guarde-o em sua 

embalagem original; 

➢ Antes de usar, observe o aspecto do medicamento; 

➢ Caso ele esteja no prazo de validade e você observe alguma mudança no 

aspecto, consulte o farmacêutico para saber se poderá utilizá-lo. 

➢ TODO MEDICAMENTO DEVE SER MANTIDO FORA DO ALCANCE DAS 

CRIANÇAS.  

 

7. Em Caso do Uso de Quantidades Maiores que as indicadas para o Power K®. 

 

➢ Não são conhecidos casos de superdosagem. Na eventualidade da ingestão 

acidental de doses muito acima das preconizadas, tome bastante líquido e procure 

auxílio médico. 

Em caso de uso de grande quantidade deste medicamento, procure rapidamente 

socorro médico e leve a Embalagem do Produto 
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