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Informujemy, że nie możemy podawać informacji, które mogłyby sugerować jakiekolwiek działanie lecznicze ziół lub grzybów. Obecne prawodawstwo UE 
zabrania tego, pomimo że tradycyjna medycyna chińska działała od tysięcy lat i jest sprawdzona na niezliczonej liczbie pacjentów. Jednocześnie nie możemy 
wspominać o efektach potwierdzonych przez obecne badania naukowe, ale wierzymy w zdrowy rozsądek naszych klientów. Szczegółowe informacje o ziołach 
i grzybach znajdują się w publicznie dostępnych źródłach w Internecie. 

 

EKSTRAKTY W AMPUŁKACH 

nazwa wskazania 

An Shen Bu Nao Ye 

COGNIFORT ORAL LIQUID 

bezsenność, osłabienie pamięci, zawroty głowy i zmęczenie  

z powodu niedoboru w Nerkach 

Bei Jing Feng Wang Jing 

PEKING ROYAL JELLY 

osłabienie apetytu, nerwica, anemia, rekonwalescencja po długich, 

przewlekłych chorobach 

Bei Jing Ling Zhi Feng Wang Jing 

PEKING LING ZHI ROYAL JELLY 

ogólne osłabienie po chorobie, utrata wagi, niedożywienie, nerwica, 

anemia 

Huang Qi Sheng Mai Yin 

ASTRAGALUS RHYTHMIC ORAL LIQUID 

niedobór Qi i Yin, z takimi objawami jak palpitacje, krótki oddech, 

odczucie ucisku w klatce piersiowej, spontaniczne pocenie, 

zmęczenie, blady język z odciskami zębów oraz przerywane tętno;  

choroba wieńcowa serca, choroba reumatyczna serca, 

kardiomiopatia, przewlekłe zapalenie oskrzeli, przewlekłe serce 

płucne, astma oskrzelowa; 

Ren Shen Feng Wang Jiang 

GINSENG ROYAL JELLY 

ogólne osłabienie, słaby apetyt, niedożywienie, bezsenność  

i osłabienie pamięci, zmęczenie fizyczne i znużenie umysłowe; 

nerwica, przewlekłe zapalenie wątroby, nadciśnienie,  

osłabienie funkcji seksualnych, zanikowy nieżyt żołądka u osób  

ze słabą konstytucją 

Ren Shen Jing 

PANAX GINSENG EXTRACTUM 

wyczerpanie wynikające z przepracowania, osłabienie apetytu, 

zmęczenie, kwaśne odbijania, krótki oddech, spontaniczne pocenie  

i nagła zapaść, palpitacje, osłabienie pamięci, zawroty głowy,  

ból głowy, impotencja, częstomocz, syndrom wyczerpania  

z pragnieniem, krwotok maciczny, lekkie lecz uporczywe krwawienia 

maciczne, nawracające drgawki u dzieci oraz inne objawy 

wynikające z niedoboru Qi i płynów ciała; uogólniona astenia 

Ren Shen Shou Wu Jing 

GINSENG POLYGONI EXTRACT 

niedobór Qi i krwi, z takimi objawami jak przedwczesne siwienie 

włosów, nerwica, zaburzenia snu, osłabienie pamięci, słaby apetyt  

i zmęczenie; osoby w wieku starszym lub z astenią, jeśli tylko mają 

powyższe objawy 

Shen Rong Wang Jiang 

GINSENG & ANTLER ROYAL JELLY 

nerwica, osłabienie sił witalnych i funkcji seksualnych, palpitacje, 

słabe trawienie oraz niedożywienie 

Yin Xing Ren Shen Jing 

GINGKO GINSENG EXCRACT 

bezsenność i osłabienie pamięci, palpitacje i krótki oddech  

z powodu niedoboru Qi; choroby naczyniowe serca i mózgu 
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