
SUPLEMENT DIETY 
 
Żeń-szeń marki Cephamed to kompozycja standaryzowanych ekstraktów żeń-szenia wzbogacona 
kompleksem witamin. Witamina C oraz niacyna przyczynia się do utrzymania prawidłowego 
metabolizmu energetycznego. Witamina E pomaga w ochronie komórek przed stresem 
oksydacyjnym. Kwas pantotenowy oraz witamina B6 przyczynia się do zmniejszenia uczucia 
zmęczenia i znużenia. Witamina B6 oraz Witamina B1 pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu 
układu nerwowego. Witamina A przyczynia się do utrzymania prawidłowego metabolizmu żelaza. 
Foliany,  witamina B12 oraz biotyna pomagają w utrzymaniu prawidłowych funkcji 
psychologicznych. Witamina D pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego. 
Produkt przeznaczony dla osób dorosłych. 
 
Masa netto: 21,57 g. 

Nazwa składnika 
Zawartość  

w 1 kapsułce 
%RWS * 

Ekstrakt z żeń-
szenia 
amerykańskiego 

250 mg 

** 

w tym 5% 
ginsenozydów 

12,5 mg 

Ekstrakt z żeń-
szenia 
koreańskiego 

200 mg 

** 

w tym 7% 
ginsenozydów 

14 mg 

Ekstrakt z pieprzu 
czarnego 

2 mg 

** 
w tym 95% 
piperyny 

1,9 mg 

Witamina C 80 mg 100 

Witamina E 12 mg 100 

Niacyna (witamina 
B3) 

16 mg 100 

Kwas 
Pantotenowy  

6 mg 100 

Witamina B2 1,4 mg 100 

Witamina B6 1,4 mg 100 

Witamina B1 1,1 mg 100 

Witamina A 800 μg 100 

Kwas foliowy 200 μg 100 

Biotyna 50 μg 100 

Witamina D 5 μg 100 

Witamina B12 2,5 μg 100 

*Referencyjna Wartość Spożycia  
** RWS nie została określona  



 
Zalecana dzienna porcja do spożycia: 1 kapsułka dziennie. Przyjmować rano, popijając dużą ilością 
wody. 
Zawartość opakowania: 30 kapsułek. 
 
Najlepiej spożyć przed końcem/numer partii- informacje znajdują się na boku opakowania. 
Warunki przechowywania: przechowywać w oryginalnym opakowaniu w temperaturze pokojowej. 
Chronić przed światłem i wilgocią. Suplementy diety powinny być przechowywane w sposób 
niedostępny dla małych dzieci. 
 
Składniki: ekstrakt z zen-szenia amerykanskiego, ekstrakt z zen-szenia koreanskiego,zelatyna, 
witamina C (kwas l-askorbinowy), witamina E (octan DL alfa-tokoferolu), niacyna (amid kwasu 
nikotynowego), substancja przeciwzbrylajaca – sole magnezowe kwasów tłuszczowych, kwas 
pantotenowy (D-pantotenian wapnia), ryboflawina (witamina B2), tiamina (witamina B1), 
witamina B6 (chlorowodorek pirydoksyny), witamina A (octan retinylu), kwas foliowy (kwas 
pteroilomonoglutaminowy), witamina B12 (cyjanokobalamina), barwnik kapsułki- dwutlenek 
tytanu, ekstrakt z czarnego pieprzu, witamina D (cholekalcyferol), biotyna. 
 
Ostrzeżenia: suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej 
diety. Nie przekraczać zalecanej dziennej porcji. Nadmierne spożycie może zagrażać zdrowiu. Dla 
zachowania prawidłowego stanu zdrowia duże znaczenie ma zbilansowana i zróżnicowana dieta 
oraz zdrowy tryb życia 
 
Wyprodukowano dla: 
Admira sp. z o.o. 
ul. Gdańska 91/93 
90-613 Łódź 
 


