
Tabletki powlekane zawierające ekstrakty z żeń-szenia i zielonej herbaty w połączeniu z witaminami i składnika-
mi mineralnymi poprawiające sprawność fizyczną i psychiczną organizmu.

Skład: wodorotlenek magnezu, standaryzowany wyciąg GGE® z żeń-szenia (Panax ginseng C.A. Meyer), 
askorbinian sodu, substancje wypełniające (celuloza mikrokrystaliczna, skrobia kukurydziana, maltodekstryna, 
sól sodowa karboksymetylocelulozy usieciowana,  hydroksypropylometyloceluloza), standaryzowany wyciąg z 
zielonej herbaty (Camellia sinensis L.), fumaran żelazawy,  octan dl-α-tokoferylu,  nikotynamid,  glicerol, siarczan 
manganu, substancja przeciwzbrylająca - stearynian magnezu, siarczan miedziowy, pantotenian wapnia, tlenek 
cynku, octan retinylu, barwnik - tlenek żelaza, cyjanokobalamina, chlorowodorek pirydoksyny, szelak, substancja 
do stosowania na powierzchnię - talk, ryboflawina, monoazotan tiaminy, kwas foliowy, chlorek chromu, molibde-
nian sodu.
Masa tabletki: 1170 mg

Właściwości
Bodymax Plus zawiera:
 • wysoko skoncentrowany, standaryzowany wyciąg z korzenia białego żeń-szenia 
  koreańskiego (Panax ginseng C.A. Meyer) zawierający 4% ginsenozydów. Żeń-szeń 
  zwany także „korzeniem życia” skutecznie zmniejsza zmęczenie i dodaje energii.
 • standaryzowany wyciąg z zielonej herbaty (Camellia sinensis L.) zawierający 50% katechin. 
  Działa przeciwutleniająco, usuwa wolne rodniki, działa ochronnie na komórki organizmu.
 • witaminy i składniki mineralne sprzyjające prawidłowemu funkcjonowaniu organizmu.

Wyciąg z żeń-szenia posiada udokumentowaną zdolność podnoszenia sprawności fizycznej. Skutecznie popra-
wia wykorzystanie tlenu i energii przez komórki organizmu. Obniżając poziom kwasu mlekowego powstającego 
w czasie pracy mięśni zmniejsza dolegliwości po intensywnym wysiłku fizycznym. Pozwala lepiej znosić okresy 
długotrwałej, wytężonej pracy, także w warunkach stresu. Przeciwdziała zmęczeniu. Wyciąg z żeń-szenia wpły-
wa korzystnie na sprawność psychiczną. Badania kliniczne potwierdziły jego skuteczność w poprawianiu koncen-
tracji i kojarzenia. Wpływa pozytywnie na zdolność zapamiętywania. Żeń-szeń poprawia odporność organizmu, 
co sprzyja zmniejszeniu zapadalności na infekcje, np. przeziębienia.
Ekstrakt z żeń-szenia GGE® zawarty w preparacie Bodymax Plus został przebadany w niezależnych badaniach 
klinicznych, które potwierdziły jego działanie.

Dobroczynne działanie zielonej herbaty na cały organizm znane jest w medycynie naturalnej od tysięcy lat. 
Zielona herbata zawiera dużo dobrze przyswajalnych polifenoli (katechin), naturalnych substancji o działaniu 
przeciwutleniającym. Dzięki temu zwalcza wolne rodniki, które są główną przyczyną przedwczesnego starzenia 
się. W krajach Dalekiego Wschodu stosowana jest jako środek o działaniu odmładzającym i poprawiającym 
samopoczucie. Jest często stosowana przez osoby dbające o swoje zdrowie.

Bodymax Plus zawiera również witaminy i składniki mineralne sprzyjające prawidłowemu funkcjonowaniu 
organizmu.

BODYMAX PLUS

Suplement diety
1 tabletka dostarcza:   
Standaryzowany wyciąg z żeń-szenia (Panax ginseng C.A. Meyer) 85 mg 
Standaryzowany wyciąg z zielonej herbaty (Camellia sinensis L.) 37,2 mg

Witamina A 800 µg 100 % * Witamina E 10 mg 100 % *
Tiamina (witamina B1) 1,5 mg 107 % * Magnez 250 mg 83 % *
Ryboflawina (witamina B2) 1,7 mg 106 % * Żelazo 10 mg 71 % *
Witamina B6 2,2 mg 110 % * Cynk 15 mg 100 % *
Witamina B12 2 µg 200 % * Miedź 2500 µg
Kwas foliowy 200 µg 100 % * Mangan 3,8 mg
Niacyna (witamina PP) 19 mg 106 % * Chrom 40 µg
Kwas pantotenowy 6 mg 100 % * Molibden 45 µg
Witamina C 60 mg 100 % *
*   % zalecanego dziennego spożycia
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Bodymax Plus zaleca się przyjmować: 
 • w celu wzmocnienia w okresach długotrwałych, nadmiernych wysiłków fizycznych i psychicznych, 
  w stresie. 
 • w okresie rekonwalescencji, po chorobach infekcyjnych, zabiegach chirurgicznych. 
 • w przypadku obniżonej  sprawności fizycznej i psychicznej (stany znużenia, nadmierna pobudliwość,
  kłopoty z koncentracją i zapamiętywaniem). 
 • w celu uzupełnienia niedoborów witamin i składników mineralnych spowodowanych jednostajnym 
  odżywianiem się lub dietą odchudzającą.

Nie należy stosować w przypadku:
- hiperwitaminozy A
- przyjmowania innych preparatów zawierających witaminę A

Informacja dla diabetyków:
Produkt może być przyjmowany przez diabetyków. 1 tabletka zawiera ekwiwalent 22,3 mg glukozy.

Informacja dla sportowców:
Żeń-szeń nie jest środkiem dopingowym. Może być stosowany przez sportowców.

Sposób użycia
Dorośli:  1 tabletka dziennie, najlepiej rano. Przyjmowanie tabletek wieczorem może powodować bezsenność.
Bodymax Plus może być stosowany przez dłuższy okres czasu, należy jednak po około 3-miesiącach przyjmo-
wania  zrobić przerwę w stosowaniu preparatu na 2 do 4 tygodni.
Pierwsze pozytywne efekty są zauważalne po około dwutygodniowym przyjmowaniu preparatu, czyli po nasy-
ceniu organizmu ginsenozydami. Nie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia. Suplement 
diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety.

Nie zaleca się stosowania u kobiet w ciąży i w czasie karmienia piersią.

Bodymax Plus nie powinien być stosowany przez osoby uczulone na którykolwiek 
ze składników produktu.

Działania niepożądane:
Rzadko obserwuje się zaburzenia gastryczne. 

Przechowywanie:
Przechowywać w miejscu niedostępnym dla małych dzieci, w tempe-
raturze pokojowej (15-25˚C). 

Producent
Dansk Droge A/S, Industrigrenen 10,  Postbox 1080
DK-2635 Ishøj, Dania

Dystrybutor w Polsce:
AMIS Medica sp. z o.o.,  02-822 Warszawa, ul. Poleczki 23, tel. (22) 546 94 00, 
www.bodymax.pl

Bodymax Plus należy do rodziny preparatów Bodymax dostosowanych
do potrzeb osób w różnym wieku i prowadzących różny tryb życia.
Dlatego dobierz Bodymax do swoich potrzeb lub doradź najbliższym lub przyjaciołom.

BODYMAX SENIOR – Wzmocnienie dla osób po 50-60 roku życia
Tabletki powlekane, 1 tabletka zawlera 42,5 mg wyciągu GGE® Bodymax z korzenia żeń-szenia i kompleks wita-
min i minerałów. Przeznaczony dla osób: po 50-60 roku życia, odczuwających zmęczenie fizyczne i psychiczne 
na co dzień. Właściwości: Bodymax Senior szybko wzmacnia i dodaje energii, zwiększa odporność na stres, 
wspomaga system odpornościowy. Bodymax Senior pomaga czuć się młodo bez względu na wiek.
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