
Pharmaton ®  Geriavit ® 

Doplněk stravy 
Měkké želatinové tobolky 
Balení 100 ks tobolek. 
 

Pharmaton® Geriavit® obsahuje soubor biologicky účinných látek – vitamíny, minerály a 
vysoce kvalitní výtažek z kořene ženšenu (Panax ginseng), který má příznivé účinky při 
únavě a oslabení organismu. 
Pravidelné užívání tobolek zvyšuje schopnost překonávání fyzické a psychické námahy a 
tím zlepšuje životní pohodu. 
 

Účinné látky Obsah v 1 
tobolce 

% RHP – referenční 
hodnota příjmu 

Standardizovaný výtažek z kořene ženšenu 
G115 se stálým obsahem 4 % ginsenosidů 
(Panax ginseng C.A.Meyer 

40,0 mg není stanoveno 

Obsah vitamínů: 
vitamin C 
Vitamin PP – niacin 
Vitamin E – tokoferol 
Vitamin B6 – pyridoxin 
Vitamin B2 – riboflavin 
Vitamin B1 – thiamin 
Vitamin A – retinol 
Vitamin H  - biotin 
Vitamin B9 – kyselina listová 
Vitamin D – kalciferol 
Vitamin B12 - kobalamin 

 
60 mg 
16 mg 
12 mg 
1,4 mg 
1,4 mg 
1,1 mg 

800 mcg 
  50 mcg 
200 mcg 
    5 mcg 
 2,5 mcg 

 
75 % 

100 % 
100% 
100 % 
100 % 
100 % 
100 % 
100 % 
100 % 
100 % 
100 % 

Obsah minerálů: 
Železo - Fe 
Mangan - Mn 
Měď – Cu 
Selen – Se 
Zinek – Zn 
Vápník – Ca 
Lecitin 

 
10,5 mg 
  2,0 mg 
  1,0 mg 

 55,0 mcg 
   1,5 mg 
120,0 mg 
100  mg 

 
75 % 

100 % 
100 % 
100 % 
15 % 
15 % 

není stanoveno 

 

Vlastnosti Pharmaton® Geriavit® tobolky: 
 

Pharmaton® Geriavit® obsahuje pečlivě zvolenou kombinaci vitamínů, minerálů a vysoce 
kvalitního výtažku z ženšenu G115. 
Je určen pro osoby, které si chtějí po dlouhé roky uchovat zdraví a vynikající kondici. 

Pharmaton® Geriavit® pomáhá zachovat potřebnou životní energii, podporuje fyzickou a 
psychickou  odolnost organismu. 

Pharmaton® Geriavit® má pozitvní vliv na organismus při stresu, únavě a vyčerpání. 
Pomáhá při zotavování organismu. 
 
 
 
 



Standardizovaný výtažek z kořene ženšenu G115®: 
 
Zlepšuje využívání kyslíku buňkami v organismu, má příznivý vliv na imunitní systém, na 
fyzickou a psychickou schopnost.  
Ženšen příznivě ovlivňuje duševní stav, koncentraci, koordinaci a stres. 
Extrakt z kořene ženšenu je antioxidant. 
 

Doporučený způsob užívání Pharmatonu® Geriavit®: 
 
Dospělí: 1 tobolku denně užívejte spolu s jídlem, nejlépe při snídani, zapijte sklenicí vody. 
Po 3 měsících užívání udělejte v užívání 14-ti denní přestávku a následně každý den 
užívejte 1 tobolku. Těhotné a kojící ženy by se měly užívání konzultovat s lékařem. 
Děti : není doporučeno  užívání u dětí mladších 12 -ti let.  
 

Skladování: 
 

Na suchém a tmavém místě při pokojové teplotě v původním obalu. 
 

Upozornění: 
 
Nepřekračujte doporučené denní dávkování. 
Neslouží jako náhrada pestré stravy. 
Výrobek není určen pro děti do 12-ti let, těhotné a kojící ženy. 
Ukládejte mimo dosah dětí.  
Dodržujte zdravý životní styl.  
Neužívejte při přecitlivělosti na některou složku přípravku. 
 
Hmotnost obsahu (100 tobolek): 148 g 
 
Výrobce: 
 
Ginsana S.A., Via Mulini, CH-6934 Lugano-Bioggio, Švýcarská konfederace (Švýcarsko) 
 
 
 
 


