
Rejsen mod at blive til G115® starter her

•   Dyrkningen af den Panax ginseng, som 

vil ende med at blive til G115® starter 

med udvælgelse af de egnede marker 

og landmænd som skal med på den 5 år 

lange rejse

•   Det standardiserede ginsengekstrakt 

G115® er produceret af rødderne af Panax 

ginseng C.A. Meyer. Det tager op til 5 år 

og en række trin før en Panax ginsengrod 

bliver til G115®
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G115®: Såning i plantebede 

•   Der klargøres specielle plantebede til de 

spirende ginsengfrø. Frøene såes én for 

én i de klargjorte plantebede i oktober-

november måned

•   Frøene plantes med en fastsat afstand for 

at sikre en optimal vækst og udbytte.

•   Strimlede blade fra tidligere høstede 

planter bruges som en naturlig gødning

G115® er sart

•   Ginsengplanter er meget sarte: mens 

de vokser er planterne dækket af 

overdækninger, som beskytter dem både 

mod direkte sollys, lave temperaturer og 

sne

Høst

•   4-6-årige rødder bliver manuelt skilt fra 

resten af planten, vasket og lagt ud til 

tørring

•   Den fuldvoksne rod er 10 til 30 cm lang

Ingen uønskede stoffer tilladt

•   SFI, som står for produktionen af 

ginsengekstraktet, har en standardiseret 

process med avancerede analytiske 

kontroller, som løbende holder øje med 

mængden af de aktive stoffer i den 

tørrede rod (kaldet ginsenosider)

•   Processen sikrer også, at der ikke 

findes uønskede stoffer i roden og 

ekstraktet, såsom pesticider, aflatoksiner, 

tungmetaller og mikrober

Ekstraktion 

•   Ekstraktionen udføres ved hjælp 

af en hydroalkoholisk opløsning 

(ethanol / vand), og temperaturen 

holder sig under 40 ° C under 

hele processen. På denne måde 

sikres antallet og forholdet af 

ginsenosider

Ginsana®. Kvalitetsginseng  
med dokumenteret virkning
Ginsana® – mere end 40 år klinisk forskning.

G115® er et varemærke ejet af Pharmaton, som er registreret i Schweiz og anvendes med licens


