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Heeft een gunstige  
invloed op lichamelijke 
en mentale prestaties en 
concentratievermogen*

Vergroot het 
uithoudingsvermogen  
en ondersteunt het  
seksuele welzijn voor  
man en vrouw*

Goed voor 
lichaam en 
geest

artikelnummer: 01.1101-04 / 01.2022

Emonta B.V.  
Postbus 197  9200 AD Drachten - NL
Tel. 0512 - 5180 85  www.emonta.nl

Deze waarschuwing geldt zowel voor  
Tai-Ginseng elixers als dragees
Tai-Ginseng kan de werking van geneesmiddelen  
en anti-stollingsmiddelen beïnvloeden.  

Overleg met uw arts / apotheker / trombosedienst alvorens dit middel 
te gaan gebruiken of met het gebruik te stoppen. 

Niet gebruiken bij zwangerschap en borstvoeding.

Bewaaradvies
Bewaar Tai-Ginseng elixers en/of dragees op kamertemperatuur  
(15-25oC) en buiten bereik van kinderen.

Voedingssupplement
Tai-Ginseng is een voedingssupplement. Dit voedingssupplement  
is geen vervanging van een gevarieerde voeding. 

www.taiginseng.nl

Wisselwerking met geneesmiddelen

Tai-Ginseng is een merk van Emonta.



Tai-Ginseng is een plantaardige en natuurlijke boost  
op basis van ginsengwortel (Panax Ginseng C.A. Meyer) 
uit Korea en enkele Westerse kruiden. Ginseng helpt 
het lichaam weerstand te bieden aan lichamelijke en 
geestelijke stress. De toevoegingen van passiebloem en 
melisse helpen bij innerlijke rust en valkruid ondersteunt 
de doorbloeding. Tai-Ginseng is een bewezen formule  
voor ondersteuning van libido voor alle sekses.  
Daarnaast onderhoudt Tai-Ginseng het herstel en behoud 
van de vitaliteit (Chi-levenskracht), energiehuishouding  
en concentratievermogen. Dagelijks gebruik bevordert  
een goede en gezonde nachtrust, houdt jong en  
verhoogt de weerstand en vitaliteit.

Werkstoffen per 100 ml
4,42 g *Ginsengwortel tinctuur1 (Panax ginseng C.A. Meyer)
1,08 g Meidoorn extract (Crataegus spp.)
300 mg St. Janskruid extract (Hypericum perforatum)
167 mg Mistel extract (Viscum album)
40 mg Valkruid extract (Arnica montana)
34 mg Passiebloem extract (Passiflora incarnata)
33 mg Melisse extract (Melissa officinalis)
29 mg Zilverschoon extract (Potentilla anserina)
1 Komt overeen met 1,6 g ginsengwortel

Overige ingrediënten: water, suikerstroop, alcohol; stabilisator: sorbitol; 
aroma’s: cacao, curaçao, vanille; kleurstof: karamel; zuurteregelaars: 
fosforzuur, natriumhydroxide, citroenzuur, natriumfosfaat; zout; 
conserveermiddel: kaliumsorbaat; gelatine. Alcohol 18,9% vol.

Dosering
Vanaf 14 jaar: 5 ml. 3 x per dag. Bij grote lichamelijk of geestelijke 
inspanning kan de dagelijkse dosering tijdelijk worden opgehoogd 
naar 3 x 15 ml. De aanbevolen hoeveelheid niet overschrijden.

Wisselwerking met geneesmiddelen
Zie ommezijde

Verpakking
Als elixer verkrijgbaar in flacons à 500, 250, en 20 ml. 
Ook verkrijgbaar als dragees, zie hiernaast.

Gebruiksinformatie
Elixer

Goed voor lichaam en geest 

Werkstoffen per dragee
80,0 mg *Ginsengwortelpoeder (Panax ginseng C.A. Meyer)
50,0 mg Meidoorn extract (Crataegus spp.)
15,0 mg St. Janskruid extract (Hypericum perforatum)
8,5 mg Mistel extract (Viscum album)
2,0 mg Valkruid extract (Arnica montana)
2,0 mg Passiebloem extract (Passiflora incarnata)
2,0 mg Zilverschoon extract (Potentilla anserina)
1,5 mg Melisse extract (Melissa officinalis)

Overige ingrediënten: saccharose, maïszetmeel, LACTOSE; 
stabilisatoren: polyvinylpyrrolidon; talk, calciumcarbonaat;  
anti-klontermiddelen: siliciumdioxide, stearinezuur; kleurstoffen: 
titaniumdioxide, zonnegeel; glucosestroop, methacrylzuur; 
glansmiddelen: schellak; ricinusolie.

Dosering 
Kinderen tot 14 jaar: 1 à 2 dragee 2 x per dag. Vanaf 14 jaar: 1 dragee 
3 x per dag. Bij grote lichamelijk of geestelijke inspanning kan de 
dagelijkse dosering tijdelijk worden opgehoogd naar 3 x 3 dragees.
De aanbevolen hoeveelheid niet overschrijden.

Wisselwerking met geneesmiddelen
Zie ommezijde

Verpakking
Als dragees verkrijgbaar in verpakking à 60 dragees.
Ook verkrijgbaar als elixer, zie hiernaast.

Dragees


