
  50 g / 1 490 Kč   100 g / 3 490 Kč

KorejsKý ženšen
ženšen pravý je nejsilnějším posilujícím prostředkem asijské medicíny a je hodno-
cen jako nejúčinnější adaptogen. Tato rostlina, která ve svém kořenu skrývá mno-
ho účinných látek, se již tisíce let užívá k dosažení lidské dlouhověkosti v dobré 
fyzické i psychické kondici. Posiluje pět životně důležitých orgánů: játra, srdce, plí-
ce, ledviny a slezinu a udržuje tak harmonii celého těla. Podporuje imunitu, zlepšu-
je cirkulaci krve a tvorbu červených krvinek. reguluje krevní tlak, snižuje hladinu 
cukru a cholesterolu v krvi. Působí proti únavě a stresu, zlepšuje paměť, podporuje 
mozkovou činnost a pozitivně působí na zlepšení potence a sexuální kondice.

naše produkty nesou oficiální pečeť kvality Korea InsAM a  díky patentované 
technologii fermentace zaručí organismu vyšší podíl vstřebaných účinných látek.  

www.korejsky-zensen.cz 

Přírodní cestou ke zdraví ....

Extrakt DUO GOLD
Tento vysoce kvalitní produkt patří mezi nejúčinnější výrobky z ženšenu na světě.
jedná se o 100% extrakt z kořene korejského červeného ženšenu obohaceného 
o 30 % extraktu fermentovaného. Díky tomuto unikátnímu patentu firmy GInLAC 
je náš organismus schopen přijmout maximální množství aktivních látek, tzv. gin-
senosidů, které by jinak částečně vyloučil bez využití.

DUo GoLD zároveň obsahuje dvakrát více ginsenosidů než je u extraktů běžné 
a k dennímu užívání vám tak stačí jen poloviční dávka, tedy 1g denně.



Extrakt GOLD 
  100 g / 1 850 Kč    240 g / 3 690 Kč
Tento 100 % extrakt z  kořene šestiletého červené-
ho ženšenu působí proti únavě a stresu. Podporuje 
imunitu, zlepšuje cirkulaci krve a tvorbu červených 
krvinek. reguluje krevní tlak, snižuje hladinu cukru 
a cholesterolu. Zlepšuje pamět a podporuje potenci.

Kapsle F 
  30 ks / 390 Kč    60 ks / 690 Kč
Kapsle s  obsahem 67 % vysoce kvalitního fermen-
tovaného prášku z  kořene šestiletého korejského 
červeného ženšenu vám pomohou s  odbouráním 
každodenního stresu a  únavy a  postarají se o  vaši 
fyzickou a psychickou vyrovnanost. 

Čaj ZEN 
  50 ks / 390 Kč    100 ks / 690 Kč
Vysoce kvalitní granulovaný čaj vyrobený z  kořene 
šestiletého červeného ženšenu, doplněný o  složku 
fermentovaného extraktu a  extraktu ze „zázračné 
houby“ Lesklokorky Lesklé, vám, vedle překonání 
únavy, pomůže zvýšit odolnost celého organismu.

Sladkosti
  170 g / 120 Kč    330 g / 190 Kč
Bonbony s obsahem korejského ženšenu jsou výbor-
ným doplňkem stravy nejen pro malé děti. sladkosti, 
které obsahují extrakt šestiletého červeného ženše-
nu vás nejen báječně osvěží, ale mají podobné pozi-
tivní účinky jako ostatní ženšenové produkty.

více produktů najdete na:

www.korejsky-zensen.cz


