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• Ekstrakt z żeń-szenia syberyjskiego standaryzowany na 
zawartość substancji czynnych - eleuterozydów E i B.

• Żeń-szeń syberyjski (Eleutherococcus 
senticosus) zwany jest także 
eleuterokokiem kolczastym.

• Dodatek PhytO2X® w celu zachowania 
świeżości składników.

• Połączenie w jednej kapsułce korzenia żeń-szenia syberyjskiego 
z wyciągiem z korzenia żeń-szenia syberyjskiego.

CHARAKTERYSTYKA:

Osoby dorosłe 1 kapsułka 
dziennie, najlepiej 
w trakcie posiłku lub 
według wskazań lekarza.

SPOSÓB UŻYCIA:

• Zwiększenie poziomu 
energii2.

• Wsparcie zdolności 
fizycznych i psychicznych3.

• Utrzymanie prawidłowego 
krążenia krwi.

• Wpływ na aktywność 
umysłową.

• Wpływ na poziom glukozy.
• Wpływ na funkcje układu 

odpornościowego.
• Właściwości 

antyoksydacyjne.

BADANIA/ 
OŚWIADCZENIA:

• Dla osób, które chciałyby zwiększyć 
poziom energii.

• Dla osób, które odczuwają zmęczenie.
• Dla osób prowadzących aktywny tryb 

życia.
• Dla osób, które chcą wesprzeć pracę 

mózgu.

DLA KOGO:

• Ashwagandha wyciąg z korzenia
• Nutri-Nano CoQ-10
• Magnez chelat
• Zaawansowana formuła antyoksydacyjna

POWIĄZANE SUPLEMENTY DIETY:

DOSTĘPNE 
OPAKOWANIA:

KAPSUŁEK
P4146
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ŻEŃ-SZEŃ SYBERYJSKI 
WYCIĄG Z KORZENIA 
Suplement diety

PRODUKT 
BEZGLUTENOWY.
NIE ZAWIERA:

oraz sztucznych substancji przedłużających 
trwałość, substancji słodzących, aromatów, 
barwników.

PSZENICY

CUKRÓW,  
SOLI

PRODUKTÓW 
MLECZNYCH

DROŻDŻY SOI

ŻEŃ-SZEŃ SYBERYJSKI WYCIĄG Z KORZENIA 
Składniki:

0,11% eleuterozydu B i  0,12% eleuterozydu E) przez 8 tygodni w  ilości 800 
mg dziennie w  grupie 9 osób trenujących w  szkole tenisowej, skutkowało 
zwiększeniem ich wytrzymałości, zwiększeniem maksymalnego poboru tlenu, 
a także wzrostem współczynnika wymiany oddechowej3.

• Suplementacja ekstraktu z  korzenia żeń-szenia syberyjskiego w  ilości 
480 mg dziennie przez 12 tygodni w  grupie 27 osób wpłynęła na istotne 
zmniejszenie poziomu glukozy we krwi na czczo, glukozy poposiłkowej oraz 
poziomu hemoglobiny glikowanej, będącej wskaźnikiem średniego poziomu 
glukozy z  kilku miesięcy. Właściwość tę żeń-szeń syberyjski zawdzięcza 
prawdopodobnie zawartym w  nim eleuterozydom, które wpływają na 
zwiększenie wrażliwości na insulinę4. Zaobserwowano również zmniejszenie 
poziomu cholesterolu całkowitego oraz trójglicerydów we krwi. 

• Ekstrakt z korzenia żeń-szenia syberyjskiego wpływa na zwiększenie wykorzystania 
noradrenaliny (hormonu, który mobilizuje mózg i  ciało do działania) przez 
organizm, a tym samym na lepszą mobilizację do działania1.

• Mechanizm działania ekstraktu z  korzenia żeń-szenia syberyjskiego związany 
jest m.in. ze wzrostem w  komórkach poziomu glukozo-6-fosforanu, który jest 
substratem niezbędnym do wytworzenia energii w postaci ATP (nośnik energii 
chemicznej). Pod wpływem stresu, we krwi powstają kompleksy β-lipoprotein 
z glukokortykoidami, które hamują powstawanie glukozo-6-fosforanu z glukozy. 
Ekstrakt z żeń-szenia syberyjskiego pomaga w ominięciu tej blokady – wpływa 
na zwiększenie poziomu glukozo-6-fosforanu i dostarczenie komórkom energii. 
Organizm jest więc, mimo sytuacji stresowej, zaopatrzony w energię do działania2.

• Spożywanie ekstraktu z  korzenia żeń-szenia syberyjskiego (zawierającego  

BADANIA NAUKOWE:

• Żeń-szeń syberyjski przyczynia się do zwiększenia energii fizycznej 
i  psychicznej, wspomaga zdolności psychiczne i  fizyczne w  przypadku 
osłabienia, wyczerpania, zmęczenia oraz podczas rekonwalescencji.

• Żeń-szeń syberyjski przyczynia się do utrzymania prawidłowego krążenia krwi, 
co wpływa na wydajność mózgu i przyczynia się do optymalnej aktywności 
umysłowej i poznawczej.

• Żeń-szeń syberyjski pomaga w  prawidłowym funkcjonowaniu układu 
odpornościowego. Wykazuje właściwości antyoksydacyjne.

• Żeń-szeń syberyjski przyczynia się do utrzymania prawidłowego poziomu 
glukozy we krwi.

OŚWIADCZENIA ZDROWOTNE:

Substancja glazurująca: hydroksypropylometyloceluloza; substancja prze-
ciwzbrylająca: sole magnezowe (roślinnych) kwasów tłuszczowych; przeciwu-
tleniacze: kwas askorbinowy i karoteny (sproszkowana mieszanina*); substancja 
wypełniająca: celuloza.
*PhytO2X® jest specjalną mieszaniną występujących w naturze przeciwutleniaczy, 
której celem jest zachowanie świeżości składników. 
Ostrzeżenie: Nie zaleca się stosowania u kobiet w ciąży i matek karmiących. Osoby 
zażywające leki lub chore powinny przed zażyciem skonsultować się z  lekarzem. 
Przechowywać w temperaturze pokojowej, w miejscu suchym, ciemnym, w sposób 
niedostępny dla małych dzieci.
Nie przekraczać porcji zalecanej do spożycia w  ciągu dnia. Produkt nie jest 
substytutem zróżnicowanej diety. Zrównoważona dieta oraz zdrowy tryb życia 
są ważne.
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Porcja zalecana do spożycia w ciągu dnia (1 kapsułka) zawiera:

Wyciąg z korzenia żeń-szenia syberyjskiego  
  w tym:
  eleuterozydy E i B (0,8%)

150 mg

1,2 mg

Korzeń żeń-szenia syberyjskiego (proszek) 150 mg

SUPLEMENT DIETY, Dystrybutor: Solgar Polska Sp. z o. o.


