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De ene ginseng is 
de andere niet
Ginsengwortel bevat twee types ginsenosiden: 1) de 
klassieke ginsenosiden die na inname nog een ac-
tivatie vereisen en 2)  de nobele ginsenosiden die 
onmiddellijk fysiologische werkzaam zijn in het li-
chaam. De nobele ginsenosiden zijn zeldzaam, ter-
wijl ginsengwortel veel meer van de klassieke gin-
senosiden bevat.

Het ginsengpoeder gebruikt 
in FocuSan is zeer zuiver

De Panax ginsengwortels worden gekweekt via hy-
droponie, een verticale teelt in water onder gecon-
troleerde omstandigheden en zonder gebruik van 
pesticiden. Deze steriele omgeving zorgt voor een 
zuiver product dat geen mycotoxines of microben 
zal bevatten.

Naar Koreaanse traditie worden de geoogste gin-
sengwortels zacht gestoomd. Zo wordt ‘rode gin-
seng’ bekomen die meer nobele ginsenosiden bevat.

Door het milde stoomproces blijven alle be-
standdelen van de ginsengwortel (de zoge-
naamde natuurlijke matrix) bewaard en wordt 
een deel van de klassieke ginsenosiden omge-
vormd naar nobele ginsenosiden.

Dankzij de slimme combinatie van hydroponie-teelt 
(innovatie) met het typisch Koreaanse stoompro-
ces (traditie) bevat FocuSan de hoogst mogelijke 
concentratie nobele ginsenosiden. De natuurlijke 
matrix verhoogt hun biologische beschikbaarheid.

Nieuwste generatie 
Panax ginseng, rijk aan 
‘nobele’ ginsenosiden
1 à 2 capsules per dag. Raadpleeg voor ge-
bruik uw arts of apotheker bij gelijktijdig ge-
bruik van antidiabetische behandeling. Dit 
voedingssupplement is niet geschikt voor 
kinderen onder de 16 jaar.  

Inhoud: 30 of 60 vegetarische capsules

Actieve ingrediënten per capsule: Ginseng (Panax ginseng 
C.A. Meyer) wortel 100 mg gestandaardiseerd op ≥12% totale 
ginsenosiden waarvan ≥80% nobele ginsenosiden, Vitamine 
B2 (natriumriboflavine-5’-fosfaat) 0,7 mg  (50%*), Vitamine B6 
(pyridoxal-5’-fosfaat) 0,7 mg (50%*), Vitamine B1 (thiaminehy-
drochloride) 0,55 mg (50%*), Vitamine B12 (methylcobalami-
ne) 1,25 mcg (50%*). *RI: Referentie-Inname

Dit product is verkrijgbaar 
bij uw apotheek.
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Tips
Een drukke baan, een gezin om voor te zorgen, 
een rijk sociaal leven, … je mobiele telefoon die 
voortdurend je aandacht opeist, geen wonder 
dat je vermoeid bent. Luister naar je lichaam en 
probeer voldoende rust in te bouwen.

Begin je werkdag met je belangrijkste 
taak en niet met het openen van je mail-
box. Heel vaak komt je brein tijdens de 
nacht met een briljante oplossing die je ‘s 
morgens kunt toepassen. Als je meteen in 
je mails duikt, word je verleid tot multitas-
ken en dat kost overbodig veel energie. 

Voldoende lichaamsbeweging geeft je 
nieuwe energie. Door te sporten, wande-
len, fietsen, dansen …. neem je een men-
taal rustmoment. Dat is fijn want door te 
blijven piekeren, draaien je hersenen al-
leen maar energieverslindende overuren.

Stimulerende cafeïne (koffie, energie-
drankjes) is geen duurzame oplossing 
voor vermoeidheid. Wie regelmatig te 
veel cafeïne binnenkrijgt, ervaart even-
eens onplezierige bijwerkingen zoals 
gejaagdheid, hartkloppingen of een ver-
hoogde bloeddruk.

FocuSan
Dit natuurproduct bevat de nieuwste generatie 
ginseng in combinatie met rechtstreeks actieve 
vitaminen.

•Panax ginseng heeft een positieve invloed op 
je fysieke en mentale uithoudingsvermogen. Dit 
pareltje uit de oosterse gezondheidszorg helpt de 
natuurlijke weerstand versterken én ondersteunt 
je vitaliteit, concentratievermogen en geheugen.

°De vitaminen B1, B2, B6 en B12 houden de ener-
gieleverende stofwisseling in je lichaam op peil.

Bovendien helpen de vitaminen B2, B6 en B12 
de vermoeidheid verminderen.

Op mentaal vlak zijn de vitaminen B1, B6 en B12 
de hoofrolspelers, want ze zijn goed voor normale 
psychologische functies zoals concentratie, le-
ren, geheugen en redeneringsvermogen.

Vitaminen B1, B2, B6 en B12 zijn goed voor het 
zenuwstelsel.

Wat maakt FocuSan 
zo uitmuntend?

 Rode Panax ginseng gekweekt via innova-
tieve hydroponie

 Geoogste ginsengwortels verwerkt vol-
gens traditionele Koreaanse methodes

 100% pure en natuurlijke ginseng die vrij is 
van pesticiden

 Hoge standaardisatie op nobele ginseno-
siden, de meest fysiologisch werkzame 
ginsenosiden

 Poeder van de volledige ginsengwortel stelt 
meer bio-actieve ginsenosiden beschik-
baar voor het lichaam in vergelijking met 
een extract van ginsengwortel

 Doordachte synergie met B-vitaminen

 Rechtstreeks actieve vitaminen B2, B6 en B12

Rode Panax ginseng
80% van de actieve stoffen zijn nobele ginsenosiden.
Poeder van de volledige ginsengwortel voor 
een krachtiger effect en betere opname.

Vitaminen B1, B2, B6 & B12 
50% van de dagelijkse referentie-innames per capsule.
De actieve vormen van de vitaminen B2 (natriumriboflavine-
5’-fosfaat), B6 (pyridoxal-5’-fosfaat) en B12 (methylcobala-
mine) zijn direct beschikbaar voor werking in het lichaam.

FocuSan +
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