
Żeń-Szeń MAX 
suplement diety 
30 tabletek 
 
Energia i witalność 
 
Żeń-Szeń MAX  to suplement diety, którego składniki przyczyniają się do zmniejszenia uczucia zmęczenia i znużenia.  
 
 
Składniki: substancja wypełniająca: celuloza; ekstrakt z korzenia żeń-szenia amerykańskiego (Panax quinquefolius) w 
tym ginsenozydy 5%; ekstrakt z korzenia żeń-szenia koreańskiego (Panax ginseng) w tym ginsenozydy 10%; witamina C 
(kwas l-askorbinowy); składniki otoczki: substancja glazurująca: hydroksypropylometyloceluloza, substancja wypełnia-
jąca: polidekstroza, barwnik: węglan wapnia, substancja glazurująca: trójglicerydy średniołańcuchowe, substancja prze-
ciwzbrylająca: talk; witamina E (octan DL-alfa-tokoferylu); witamina B3 (niacyna); witmina B5 (kwas pantotenowy); wi-
tamina A (octan retinylu); ekstrakt z owoców pieprzu czarnego (Piper nigrum) w tym 95% piperyny; witamina D (chole-
kalcyferol); witamina B2 (ryboflawina); witamina B6 (chlorowodorek pirydoksyny); witamina B1 (tiamina); biotyna; wi-
tamina B12 (cyjanokobalamina); kwas pteroilomonoglutaminowy; substancje przeciwzbrylające: sole magnezowe kwa-
sów tłuszczowych, dwutlenek krzemu. 
 

Składniki 1 tabletka % RWS 

Ekstrakt z korzenia żeń-szenia amerykańskiego (Panax quinquefolius) w 

tym: 

 ginsenozydy 5% 

250 mg 

12,5 mg - 

Ekstrakt z korzenia żeń-szenia koreańskiego (Panax ginseng) w tym: 

 ginsenozydy 10% 

200 mg 

20mg - 

Witamina C (kwas l-askorbinowy) 
80 mg 100% 

Niacyna (witamina B3) 
16 mg 100% 

Witamina E  
12 mg 100% 

Kwas pantotenowy (witamina B5) 
6 mg 100% 

Ekstrakt z owoców pieprzu czarnego (Piper nigrum)  

w tym 95% piperyny 

2 mg 

1,9 mg - 

Witamina B2 
1,4 mg 100% 

Witamina B6 
1,4 mg 100% 

Witamina B1 
1,1 mg 100% 

Witamina A  
800 mcg 100% 

Kwas foliowy 
200 mcg 100% 

Biotyna 
50 mcg 100% 

Witamina D  
5 mcg 100% 

Witamina B12  
2,5 mcg 100% 

*%RWS – referencyjna wartość spożycia 
 



Przeznaczenie: preparat przeznaczony jest dla osób dorosłych. 
 
Zalecane spożycie: 1 tabletka dziennie. Tabletkę należy połknąć popijając wodą. 
 
Ostrzeżenia: Nie należy przekraczać zalecanej do spożycia porcji w ciągu dnia. Nie stosować w okresie ciąży i karmienia 

piersią oraz w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników.  

Suplement diety nie może być stosowany jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety. Zalecany jest zrównoważony 
sposób żywienia i zdrowy tryb życia. 
 

Przechowywanie: przechowywać w suchym miejscu, w temperaturze pokojowej w sposób niedostępny dla małych 
dzieci.  

Masa netto: 26,76 g (30 tabletek po 892 mg). 
Opakowanie zawiera 2 blistry po 15 tabletek. 
 
Producent: 
ALG Pharma Sp. z o.o. 
ul. Kasprzaka 31         
01-234 Warszawa 
www.algpharma.pl 
 


