
Cantitate/2 comprimate

Extract de Ginseng-chinezesc 100 mg

Informaţii nutriţionale 

17
,1

g

Ginseng
• SUSŢINE ACTIVITATEA 

FIZICĂ ȘI MENTALĂ
• AJUTĂ ÎN SITUAŢII 

DE STRES
• DOZĂ RECOMANDATĂ

Lot

Exp
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Ingrediente
Lactoză monohidrat (agent de încărcare), extract hidroalcoolic uscat 7-9:1 
(maltodextrină, dioxid de siliciu) din rădăcini de Ginseng-chinezesc (Panax 
ginseng) standardizat 2% ginsenozide, celuloză microcristalină (agent de 
încărcare), polivinilpolipirolidonă (stabilizator), talc (agent antiaglomerant), 
săruri de magneziu ale acizilor grași vegetali (agent antiaglomerant).

Caracteristici
Contribuie la adaptarea organismului la situaţii stresante, asigurând 
echilibrul emoţional. Susţine sistemul natural de apărare al organismului, 
contribuind la funcţionarea normală a sistemului imunitar.

Atenţie
A nu se depăși doza recomandată pentru consumul zilnic. Suplimentele 
alimentare nu înlocuiesc o dietă variată și echilibrată și un mod de viaţă 
sănătos. A nu se lăsa la îndemâna și la vederea copiilor mici. A se păstra la 
loc uscat, ferit de lumină și căldură. Contraindicat copiilor sub 3 ani, 
persoanelor cu intoleranţă la lactoză sau alergice la oricare dintre 
ingredientele produsului, precum și în caz de hipertensiune arterială 
oscilantă, astm acut, infecţii acute, hipermenoree, depresie severă. A se 
utiliza cu prudenţă de către copii, femei însărcinate sau care alăptează și 
de către persoanele diabetice. Poate interacţiona cu inhibitori ai 
monoaminoxidazei, antidiabetice (inclusiv insulină), anticoagulante, 
digoxină, estrogeni. Deoarece produsul conţine ingrediente naturale, pot 
exista variaţii privind culoarea, mirosul sau aspectul de la un lot la altul.

Menţiuni de sănătate
• Ajută la menţinerea capacităţilor fizice și mentale în cazuri de 

slăbiciune, epuizare, oboseală și pierdere de concentrare
• Protejează organismul în situaţii stresante
• Susţine circulaţia sângelui de la nivelul creierului asigurând 

funcţionarea eficientă a acestuia
• Contribuie la menţinerea unui nivel normal al glicemiei
• Susţine o viaţă sexuală normală.

Mod de utilizare
Câte 2 comprimate de 2 ori pe zi, dimineaţa și la prânz.

A se consuma, de preferinţă, înainte de sfârșitul 
perioadei de valabilitate înscrisă pe ambalaj.
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