
KAPSLE F
Nejúčinnější ženšenové kapsle na  českém trhu, které jsou vyrobeny přímo v  Jižní Koreji. 
Obsahují 67 % prášku vyrobeného ze 100% fermentovaného extraktu pravého korejského 
červeného ženšenu. Tento kvalitní extrakt má celkový obsah ginsenosidů 140 mg/g a díky 
fermentaci je naše tělo schopno vstřebat všechny účinné látky beze zbytku.

Vyzkoušejte tuto nejpraktičtější formu užívání ženšenu 
a dodejte Vašemu tělu potřebnou energii.

Ženšen pravý je nejsilnějším posilujícím prostředkem asijské medicíny a je hodnocen jako 
nejúčinnější adaptogen. Tato rostlina, která ve svém kořenu skrývá mnoho účinných látek, se 
již tisíce let užívá k dosažení lidské dlouhověkosti v dobré fyzické i psychické kondici. Posiluje 
pět životně důležitých orgánů: játra, srdce, plíce, ledviny a  slezinu a  udržuje tak harmonii 
celého těla. Podporuje imunitu, zlepšuje cirkulaci krve a tvorbu červených krvinek. Reguluje 
krevní tlak, snižuje hladinu cukru a cholesterolu v krvi. Působí proti únavě a stresu, zlepšuje 
paměť a podporuje potenci a potlačuje nežádoucí projevy menopauzy.

…přírodní cestou ke zdraví

Více informací o našich produktech najdete na:

www.korejsky-zensen.cz
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Power drink Mild obsahuje:
100% extrakt z pravého korejského červeného 
ženšenu, cicimek datlový (jujube), dřín obecný, 
jablečný extrakt, vysokofruktosový kukuřičný 
sirup, extrakt ze semen grepfruitu, Vitamin C.

Power drink Vám pomůže překonat fyzickou i  duševní únavu. Působí proti stresu, 
podporuje mozkovou činnost a zlepšuje paměť. Stimuluje imunitní systém a dodává 
tělu potřebnou vitalitu.

Power drink Gold obsahuje:
100% extrakt z pravého korejského 
červeného ženšenu, extrakt z houby 
lesklokorka lesklá (Reishi/Linghzi), 
cicimek datlový (jujube), dřín obecný, 
bylinný extrakt (andělika lékařská, 
rehmánie lepkavá, pivoňka lékařská, 
jarva žilnatá), extrakt ze semen 
grepfruitu, isomaltooligosacharidy, 
Vitamin C.

POWER DRINK GOLD A MILD
Jedinečné 100% přírodní energetické nápoje, které neobsahují žádná umělá sladidla, 
barviva ani konzervanty. Na  rozdíl od  ostatních povzbuzujících nápojů v  nich 
nenajdete kofein ani taurin a i přes to po jejich konzumaci pocítíte příliv neskutečné 
energie. Díky pravému korejskému ženšenu a dalším bylinným výtažkům zvítězíte 
nad únavou.

…přírodní cestou ke zdraví

Více informací o produktech firmy GINLAC naleznete 
na našich stránkách.

www.korejsky-zensen.cz
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