
RED KOREAN GINSENG - hard capsules 
Ženšen pravý dračí síla - 100 tobolek plněných 50000 mg jemně mletým 

korejským ženšenem -  Panax ginseng C.A.Meyer 

přibalová informace pro uživatele 
Přečtěte si příbalovou informaci dříve, než začnete přípravek užívat a ponechte si ji i pro případnou další 

potřebu. 

1. Co je přípravek Ženšen dračí síla (přípravek) 
Přípravek je doplněk stravy, který nenahrazuje pestrou a vyváženou stravu. Jedná se o jemně mletý kořen 
ženšene pravého (Panax ginseng C.A.Meyer) korejského 6-ti letého. Jde se o silný adaptogen, ověřený 
mnoha staletími užíváním. Prášek je přesně dávkován do tvrdých HPMC (vegan, halal) tobolek, každá ob-
sahuje 500 mg prášku ženšene s velmi vysokým obsahem účinných látek: Rg1, Rb1, Rg3 . 

2. K čemu se přípravek používá 
Kořen ženšene ve formě prášku v tobolkách se používá stejně jako surový nebo sušený kořen ženšene, 
umožňuje však rychlé a pohodlné užití a poměrně přesné denní dávkování. Ženšen je oficinální léčivá lát-
ka, užívaná na posílení imunity, zlepšení vitality organismu, zlepšení kognitívních funkcí, regulaci krevní-
ho tlaku a hladiny cukru v krvi, úpravu krevního oběhu, výrazný antioxidant. Zlepšuje paměť. 

3. Věnujte pozornost následující informaci, než začnete přípravek užívat 
Přípravek není vhodný pro těhotné a kojící ženy, pro osoby mladší 18 let. Pro osoby užívající léky na ředění 
krve (anopyrin, godasal, warfarin, xarelto, heparin a další) a pro osoby užívající imunosupresivní léky (cyk-
losporiny, atd.) platí, že by měly o užívání informovat svého lékaře - kontarindikace nejsou známy, avšak 
lékař by měl u těchto osobob o užívání ženšene vědět. Při užívání přípravku mějte na paměti, že je potřeba 
zvýšit mírně příjem tekutin a že obvyklá doporučená dávka tekutin by neměla být pod 2 litry za 24 hod. 

4. Jak se přípravek užívá 
Denně 1 - 2 tobolky po ránu zapít. Nejlepší je měsíční kůra, 2 týdny 1 - 2 tobolky denně, pak týden pauza a 
dobrat zbytek tobolek, opakovat 2x ročně pro dosažení maximálního efektu. Jestliže jste zapoměli užít 
denní dávku a do dalšího rána zbývá více jak 12 hod., užijte vynechanou dávku, avšak ne před spaním, ji-
nak užijte až další ranní dávku. Pokud omylem užijete více tobolek denně, vynechte následující dávku. 

5. Možné nežádoucí účinky 
Jako každou léčivou látkou se lze předávkovat, pokud budete pozorovat zvýšený výskyt vyrážek na hrudi či 
obličeji nebo mírné krvácení z nosu (např. při smrkání), vynechte následující dávku a od další dávky snižte 
množství na polovinu. Jedná se o velmi řídce se vyskytující obtíže obvyklé až po požití desítek gramů žen-
šene v jednom dni. 

6. Jak přípravek uchovávat 
Přípravek uchovávejte při pokojové teplotě na suchém a tmavém místě, skleničku ponechte v suchu a 
temnu, ať zamezíte náhodnému vystavení tobolek slunečnímu záření. 

7. Obsah balení a další informace 
Balení bsahuje 100 hard HPMC halal, vegan tobolek plněných práškem Panax ginseng C.A.Meyer. V bale-
ní je 100 tobolek a vysušující gel v sáčku (nepožívejte!) 

Prášek vyroben v laboratořích v Jižní Koreji. Baleno v ČR. 
distributor GOLD EGLE s.r.o., nám. J. Gagarina 3, 71000 Ostrava, Česká republika, revize této informace: 

17.7.2019, minimální trvanlivost přípravku: viz datum na krabičce. 
www.4betterlife.cz, www.zen-szen.pl


