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RAZLOGI, ZAKAJ IZBRATI NAJBOLJŠO KVALITETO
GINSENG ŠČITI PRED STRESOM IN IZBOLJŠA
SPLOŠNO POČUTJE ORGANIZMA.
Ginseng ali po slovensko ženšen je večini zagotovo
najbolj poznan po vplivu na stres ali bolje po
sposobnosti prilagoditve na stres.
Najprej je treba povedati, da psihofizični stres sam po
sebi sploh ni slab. Že od nekdaj je človeku koristil,
predvsem, ko je bilo treba premagati ovire, se
bojevati, bežati ali se boriti za hrano. Brez teh razlogov
v primeru lagodnega življenja brez nevarnosti, se stres
skozi evolucijo sploh ne bi razvil. Stres je torej bistven
in pomemben za življenje. Še bolj pomembna pa je
reakcija organizma na stres. Če je telo dolgo močno
izpostavljeno napetosti in stresu in se ne more
konstruktivno in uspešno spopadati z njim, se v telesu
ne more vzpostaviti
pravilno in zdravo
ravnovesje.
Pomaga
le
optimalna in
dolgoročna
prilagoditev
na življenjske
obremenitve
in stres.
To pa lahko
dosežemo z
ginsegom.

Reakcije na stres
1. Telo postane nesposobno reagirati
pravilno in pozitivno, se pravi, da se
ne odziva več učinkovito na notranje in
zunanje psihofizične držaljaje.
2. Utrujenost in splošna oslabelost.
3. Padec imunske odpornosti in s
tem močna izpostavljenost prostim
radikalom ter drugim patogenim
dejavnikom, kar posledično povzroči
hormonsko, nevrovegetativno in
fiziološko disfunkcijo.

V starodavnih kitajskih
besedilih iz 3. do 6. stoletja
pred našim štetjem, je
ginseng opisan kot tonik za
5 točk drobovja. Zapisali so
tudi, da
so koristni
učinki tako
izjemni, da
ga tisti, ki
ga enkrat
poskusi,
ne pozabi
nikoli več.
Najnovejše
študije
opravljene v Evropi, ZDA,
Rusiji, na Japonskem in v
Koreji, ginsengu tudi uradno
priznavajo izredne lastnosti,
ki so jih spoznali že v
preteklosti.
KOREJA
je domovina rastline
PANAX GINSENG C.A.
MEYER, ki je tudi edini
pravi korejski ginseng in
velja za najboljšega v smislu
kakovosti in učinkovitosti.
4000 let zgodovine njegove
uporabe nas privede do
bistva naravnega zdravljenja,
ki se izraža v ohranjanju
fizičnega in psihičnega
ravnotežja.

Ginseng dvigne prag tolerance
na stres, ki je nujno potreben za
prilagajanje.
Korejski ginseng, ki vsebuje
najbolj uravnoteženo
in skladno sestavo
ginsenozidov, nam
s temi dragocenimi
učinkovinami pomaga,
da se s stresom uspešno
spoprimemo in odpravimo
njegove negativne
posledice.

Edinstvenost korejskega ginsenga je v njegovem
dragocenem adaptogenem učinku, kar pomeni
sposobnost homeostaze (fiziološki procesi se
uravnovesijo tako, kot je naravno in optimalno) in
vsesplošne normalizacije delovanja organizma.
Ginseng zmanjšuje utrujenost, krepi splošno
kondicijo, izboljša stopnjo pozornosti in
koncentracije, med drugim izboljša in pospeši
tudi funkcijo izločanja strupov iz telesa in je
koristen dodatek pri številnih drugih težavah.
Ginseng je zagotovo eden najbolj cenjenih
darov narave za poživitev, krepitev in povrnitev
energije telesa, ki tako ponovno dobi moč,
uravnoteženost in harmonijo.

OSNOVNE LASTNOSTI NA KATERE MORAMO BITI POZORNI, DA LAHKO
PREPOZNAMO GINSENG NAJVIŠJE KAKOVOSTI:
Uporaba samo celih, prvovrstnih in optimalno zrelih korenin.
Metoda ekstrakcije.
ž
Proizvod mora biti biološko cist.
Visoka vsebnost uravnovešenih ginsenozidov.
V prvi vrsti je za proizvod najvišje kakovosti potrebno uporabiti celo korenino
in tudi vse koreninice, ker se v posameznem delu nahajajo različni ginsenozidi.
Da prihranijo čas, nekateri proizvajalci korenino enostavno olupijo, vendar pa s
tem precej okrnejo kakovost. Spet drugi uporabijo samo olupke in koreninice,
kar pa vodi v še slabšo kvaliteto in manj učinkovin. Taki okrnjeni proizvodi imajo
sicer poživljajoč učinek, podoben tistemu, ki ga daje kofein, vendar pa nimajo
niti približno adaptogenega, torej uravnoteženega učinka, ki nas hkrati pomirja in
poživi, oziroma nas postavi v optimalno ravnovesje zadovoljstva in miru.

IL HWA GINSENG JE GARANCIJA ZA NAJVIŠJO KAKOVOST
Že 40 let je ektremna kakovost ginsenga IL HWA z zlatim pečatom
splošno znana in nesporno najvišja med ponudbo na svetovnem trgu.
Ta kakovost je možna zaradi skrbnega nadzora od pridelave rastline
do patentirane vakumske ekstrakcije, kar potrjujejo tudi
številne prestižne nagrade iz mednarodnih ocenjevanj.
IL HWA uporablja samo najboljše korenine, pobrane
ob optimalnem času in predelane brez uporabe
pare in visokih temperatur, zaradi česar se
ohranijo prav vse učinkovine ginsenga.
Zahvaljujoč edinstveni tehnologiji počasnega
vakumskega pridobivanja je IL HWA ustvaril
proizvod brez primerjave.

7 RAZLOGOV zakaj izbrati ravno IL HWA Z ZLATIM PECATOM
Ž

počutje saponini, ki jih imenujemo ginsenozidi. Izvleček korejskega
ginsenga (Panax Ginseng) visoke kakovosti, pridobljenega z
ustrezno metodo, vsebuje kar 38 različnih vrst ginsenozidov,
za razliko od severno ameriškega, ki vsebuje zgolj 19 različnih
ginsenozidov (Acta Phamacol, 2008).
Široka paleta ginsenozidov v korejskem ginsengu deluje
adaptogeno in izboljša splošno počutje.

• Pri pridelavi se uporabljajo samo naravna gnojila.
• Pridelava poteka popolnoma biološko in naravno brez pesticidov in fungicidov.
• Uporabijo se samo prvovrstne, cele, sveže in zrele korenine, polne
ginsenozidov.
• Ekstrakcija se vrši pri nizki temperaturi, s čimer se ohranijo vse
bistvene lastnosti korenine.

Nekateri ginsenozidi, ki jih najdemo izključno v korejskem
ginsengu, so s tem, ko stimulirajo živčne celice, med najbolj
učinkovitimi sredstvi za odpravo utrujenosti. Poleg tega je
ginsenozid Rh2, ki se nahaja izključno v korejskem ginsengu,
pokazal pomembne in koristne učinke na zdravje.

• Izvleček se nato koncentrira v vakuumu, zato da se vse
naravne aktivne sestavine ohranijo nespremenjene.
• Ne vsebuje barvil in konzervansov.
• Garantira vsebnost najmanj 13% uravnoteženih ginsenozidov.

Pomembno: IL HWA ginseng z zlatim pečatom, zaradi
uravnotežene vsebnosti vseh ginsenozidov, pridobljenih iz
celega korena, za razliko od drugih pripravkov ginsenga,
nima učinka, ki privede do občutka vznemirjenja in nima
kontrindikacij. Zato zagotavlja edinstven adaptogen in
uravnotežitven učinek. Tistega, kar je preveč, zniža in
tistega, kar je premalo, zviša.

URAVNOTEŽENOST GINSENOZIDOV
Učinek ginsenga na zdravje izvira iz široke palete vsebovanih ginsenozidov in sinergije
ginsenozidov in drugih substanc v proizvodu.

IL HWA uporablja samo
najboljšo kakovost korenin
ginsenga, ki so pobrane v
točno določenem času po
5 - 6 letih rasti, kar zagotavlja
optimalno vsebnost in
uravnoteženost učinkovin.

Znanstve študje opravljene z IL HWA ginsengom
Bolnišnica Pesenti Fenaroli
di Alzano Lombardo (Bergamo)

UČINKI PRIPRAVKA, ki vsebuje ginseng
IL HWA, na PSIHOMOTORIČNE
SPOSOBNOSTI STAROSTNIKOV:
Že po dveh tednih zdravljenja, se je hitrost
reakcije na vizualne in slušne signale bistveno

Če povzamemo: po patentirani vakumski ekstrakciji v etanolu, IL HWA ginseng z zlatim
pečatom ohrani vse aminokisline, vitamine in polisaharide, ki se pri drugih vrstah pripravkov
izgubijo. To je eden od razlogov, zakaj velja IL HWA ginseng za najboljšega.

ZAKAJ JE KOREJSKI GINSENG NAJBOLJŠI
Poznamo več vrst ginsenga:
• korejska vrsta se imenuje Panax Ginseng CA Meyer,
• severno ameriška vrsta Panax quinquefolium L.,
• kitajska je Panax Notoginseng,
• sibirski ginseng ne spada v rod Panax (pravih ginsengov) in se imenuje Eleuteroccoccus
senticosus Maxim,
• Japonski ginseng Chikutsunin Jin pa predstavlja tretjo vrsto ginsenga.
Korejski gineng zaradi specifične sestave velja za superiornega z najboljšim zdravilnim
učinkom. Številne študije kažejo, da so glavne aktivne sestavine, ki so odgovorne za boljše

povečala.
Inštitut za športno medicino v Torinu
Dir. Prof. Vittorio Wyss

UČINKI GINSENGA IL HWA NA NEKATERE
VIDIKE TELESNE ZMOGLJIVOSTI ŠPORTNIKOV:
Skupna moč in indeks mehanske vzdržljivosti
sta se po uporabi IL HWA ginsenga z zlatim
pečatom statistično dokazano izboljšala.
World Anti-Doping Agency - svetovna protidopinška agencija

DOPING TESTIRANJE pod nadzorom WADA
Testi pred in po jemanju IL HWA Ginseng ekstrakta z zlatim pečatom so bili negativni.
Sicer pa je opravljenih preko 200 različnih znanstvenih študij, ki kažejo na pozitivne učinke korejskega ginsenga.

VPLIV GINSENGA NA ORGANIZEM
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Znanstvene študije dokazujejo naslednje učinke korejskega ginsenga:
- ODPRAVLJA STRES, DEPRESIJO IN BREZVOLJNOST,
- DVIGUJE FIZIČNE SPOSOBNOSTI ŠPORTNIKOV,
- DAJE ENERGIJO IN VITALNOST,
- ODPRAVLJA TEŽAVE Z ŽELODCEM ZARADI ŽIVČNOSTI,
- DVIGUJE ODPORNOST IN IZBOLJŠA SPLOŠNO POČUTJE,
- IZBOLJŠA MENTALNE IN FIZIČNE SPOSOBNOSTI STAROSTNIKOV,
- URAVNAVA FUNKCIJE OSREDNJEGA ŽIVČNEGA SISTEMA,
- POZITIVNO VPLIVA NA DELOVANJE JETER IN KRVNI TLAK,
- IZBOLJŠA PRESNOVO SLADKORJA,
- POVEČA ŠTEVILO RDEČIH KRVNIH CELIC,
- KREPI IMUNSKI SISTEM,
- IZBOLJŠA TELESNE IN DUŠEVNE SPOSOBNOSTI,
- DVIGNE SPOLNO MOČ IN VZDRŽLJIVOST.
Študija, ki so jo opravili strokovnjaki univerze Yonsei v Južni Koreji in je bila objavljena v reviji
Journal of Impotence Research je pokazala, da ima ginseng podobne lastnosti kot viagra.
Ženskam v menopavzi pa bi naj celo pomagal zmanjšati težave in oblive vročice.

SESTAVINE GINSENGA IL HWA, KI DELUJEJO V SINERGIJI
- Ginsenozidi: Ro, Ra1, Ra2, Ra3, Rb1, Rb2, Rb3, Rc, Rd, Re, Rf, Rg1, Rg2, Rg3, Rh1, Rh2, 20-gluco-Rf,...
- Vitamini: B1, B2, B3, B5, H, B12, C, E, Folna kislina.
- Maščobne kisline: oleinska kislina, linolna kislina, palmitinska kislina, stearinska kislina.
- Estrogene snovi: estriol, estron, beta-estradiol.
- Aminokisline: arginin, prolin, glicin, alanin, cistein, tirozine, lizin, asparaginska kislina, treonin, serin,
glutaminska kislina, levcin, valin, histidin.
- Encimi: amilaza, fenolaza.
- Eterična olja: limonen, terpineol, citral.
- Fitosteroli: kampesterol, beta-sitosterol, stigmasterol.
- Mineralne soli in elemente v sledovih: magnezij, kalcij, silicij, fosfor, cink, vanadij, mangan, železo, kobalt,
baker, aluminij, germanij.
- Fosfolipidi: holin, flavonoidi.
- Lipolitične snovi.

Ginseng IL HWA z zlatim pečatom nima stranskih učinkov, ker je naravno uravnotežen in
vsebuje vse ginsenozide in učinkovine, ki se nahajajo v korenini. Zagotavlja adaptogen in
popolnoma uravnotežen učinek (v primerjavi z drugimi ginsengi, ki lahko povzročajo občutek
vznemirjenja podoben tistemu od kofeina), zato ga lahko jemljemo tudi zvečer pred spanjem.

Najstarejša in najbolj tradicionalna oblika korejskega ginenga IL HWA. Priporočljiva za vse, ki
potrebujejo življensko energijo, dvig psihofizičnih sposobnosti in storilnosti ter dobro počutje.
PAKIRANJE:
- steklenička 20 gr zadošča za 40 dni (odmerkov),
- steklenička 50 gr zadošča za 100 dni (odmerkov).
ODMERJANJE:
Dnevno raztopite 1 merilno žličko v nekaj (1 dcl) tople ali hladne vode oziroma čaja, sladkajte
po okusu in popijte. Lahko mu dodate žličko medu. Proizvod lahko popijete tudi nerazredčen.
1 merilna žlička je enako 500 mg (0,4 ml), kar ustreza 65 mg ginsenozidov.
Pripravke iz korenine ginsenga je priporočljivo jemati redno, vsaj 4 tedne, še bolje pa je, če
jih jemljete 8 tednov. Nato je smiselno narediti enomesečni presledek in terapijo ponoviti.
OPOZORILO:
Ginseng IL HWA je prehransko dopolnilo in ne nadomešča zdravljenja. V primeru resnih zdravstvenih
težav se posvetujte z izbranim zdravnikom. Pazljivost in posvet z zdravnikom je potreben pri bolnikih na
antikoagulantnih terapijah. Ni primeren za otroke in nosečnice.
SKLEP Ministrstva za zdravje št.: 332-979/2011/4.

Nagrade za kakovost
IL HWA Ginseng z zlatim pečatom je osvojil
številne mednarodne prestižne nagrade,
med drugimi tudi:
Španija: Quality International Trophy v Madridu.
Švica: Prvo mesto na testih o vsebnosti
ginsenozidov, ki jih izvaja F.P.C. (Fundacija za varstvo potrošnikov) med vsemi vrstami
ginsenga.
Bruselj: Zlata medalja - znak najvišje kakovosti, ki jo podeljuje Monde Selection, za izdelke
iz ginsenga, na izboru izdelkov iz celega sveta.
Anaheim, ZDA: izbran za najboljši rastlinski izvleček leta 2012, v konkurenci več kot 2.000
različnih rastlinskih izvlečkov iz celega sveta..

Med zgodovino in legendo
Leta 1709 je kitajski cesar
K’ang-hsi zbral 10.000 tatarskih
vojščakov, da poiščejo
ginseng. Za osebno uporabo
jim je dovolil vzeti dve kati
(cca. 1kg), preostalo pa jim je
plačal v srebru.
V tistih časih se je korenina
ginsenga namreč prodajala za
enako težo zlata.
V vzhodni Aziji šteje ginseng
za korenino nebes in ga zato
častijo s pomočjo posebnih
ritualov. Korenino ginsenga
so izbrali za prvo med več kot
10.000 rastlinskimi vrstami.
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