
Suplement diety

Suplementacja witaminowo-mineralna

diety to prosty sposób na wspomaganie  

zdrowego trybu życia
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Zawiera zespół biologicznie czynnych substancji:

wyjątkowej jakości wystandaryzowany

wyciąg G115® z białego żeń-szenia

(Panax ginseng C.A. Meyer, żen-szeń właściwy),

11 witamin

6 składników mineralnych,

które wspierają prawidłowe funkcjonowanie  

organizmu w okresach osłabienia i zmęczenia.

Preparat przeznaczony jest dla osób, które chcą uzupełnić swoją dietę  

w składniki odżywcze by wspomóc doskonałą formę.

Wyjątkowy skład Pharmatonu Geriavit:
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Wystandaryzowany wyciąg G115 z żeń-szenia – czymjest?1,2

Zawiera zawsze tę samą ilość ginsenozydów

w stężeniu 4% przez co zapewnia niezmienną jakość 

dzięki czemu wspomaga:

WYDAJNOŚĆ FIZYCZNĄ 

ORGANIZMU I JEGO  

WITALNOŚĆ

FUNKCJE POZNAWCZE  

I PAMIĘĆ

PRAWIDLOWE  

FUNKCJONOWANIE  

UKŁADU IMMUNOLO-

GICZNEGO

EFSA registered questions no. EFSAQ20084394, EFSAQ20084393, EFSAQ20083049 data wejścia wrzesień
2018 http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/ListOfQuestionsNoLogin?
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Wystandaryzowany wyciąg G115 z żeń-szenia1,2

Za aktywność ekstraktu z żeń-szenia odpowiadają przede wszystkim  

ginsenozydy, które biorą udział w reakcjach przemian hormonalnych  

odpowiedzialnych między innymi za odpowiedź na stres:

działają psychostymulująco
(w spadku witalności, osłabieniu, braku energii)

działają tonizująco i adaptogennie
(poprzez pośredni wpływ na funkcje układu współczulnego)

Polisacharydy

Peptydoglukany

Aminokwasy

Skład wyciągu z żeń-szenia:

Polipeptydy

kwasy  
tłuszczowe i ich  

glicerydy

Sterole

GINSENOZYDY*

*Saponiny triterpenowe

1. Wolski T i in. Rodzaj Panax – systematyka, skład chemiczny, działanie i zastosowanie oraz analiza fitochemiczna nadziemnych i 

podziemnych  organów żeń-szenia amerykańskiego – Panax quinquefolium L. Cz. I. Postępy Fitoterapii 2008; 2: 96-114

2. Nartowska J. Ginseng radix – dawka nieśmiertelności. Panacea 2008; 4(25): 5-7
Suplement diety



zredukować odczucie zmęczenia
– witamina B

2
, B

6
, B

3
, B

12
, kwas foliowy, żelazo

utrzymać wydajność fizyczną i funkcje poznawcze*

– wyciąg G115 z żen-szenia

utrzymać prawidłowy metabolizm energetyczny
– witamina B

1
, B

2
, B

3
, B

6
, B

12
, miedź, wapń

utrzymać prawidłowe funkcjonowanie  

układu odpornościowego
– witamina A, B

6
, B

12
, C, D, kwas foliowy, żelazo

Zawarte w Pharmaton Geriavit składniki pomagają:

EFSA registered questions no. EFSAQ20084394, EFSAQ20084393, EFSAQ20083049 data wejścia wrzesień 
2018 http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/ListOfQuestionsNoLogin?
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Dlaczego warto polecić Pharmaton Geriavit?1

Wystandaryzowany wyciąg z żeń-szenia G115
– szeroko przebadany klinicznie.1

Wysoka jakość – w każdej kapsułce jest dokładnie ta sama,  

wystandaryzowana ilość ginsenozydów w wyciągu G115 z żeń-szenia

Silny medyczny rodowód – to wiarygodność budowana latami dzięki  

zaufaniu i doświadczeniom lekarzy i farmaceutów na całym świecie

Długoletnie doświadczenie – produkt obecny na rynku od ponad 50 lat

Komfort dla konsumenta
– wystarczy 1 tabletka dziennie by zapewnić bogaty zestaw składników

1tab.

dzień

50 lat

1. Scaglione F i in. The Standardised G115® Panax ginseng C.A. Meyer Extract: A Review of its Properties and Usage.  

Evidence-Based Integrative Medicine 2005; 2(4):195-206
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Dostępne opakowania

100 kapsułek30 kapsułek

Warianty dostępne w regularnej sprzedaży 

Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytuty zróżnicowanej diety. Prowadzenie zdrowego trybu życia i stosowanie  

zróżnicowanej diety jest niezbędne dla zachowania dobrego stanu zdrowia. Dystrybutor: Sanofi-Aventis Sp. z o.o.
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Dostępne opakowania

Edycja limitowana

Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytuty zróżnicowanej diety. Prowadzenie zdrowego trybu życia i stosowanie  

zróżnicowanej diety jest niezbędne dla zachowania dobrego stanu zdrowia. Dystrybutor: Sanofi-Aventis Sp. z o.o.
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Pharmaton Geriavit

- wyjątkowy prezent 
dla całej rodziny!
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