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Scientific Review – genomgång av publicerade, dubbelblinda 
kliniska studier på KSM66, med speciellt fokus på säkerhet 
 

Denna sammanställning är endast avsett för hälso- och sjukvårdspersonal. Den får inte distribueras vidare utan 

samtycke från Ixoreal eller MedicineGarden. Ingenting på denna sida är tänkt att uppfattas som ett godkänt 

påstående. Får ej användas i samband med marknadsföring eller försäljning. 

 
KSM66 – samtliga använda hälsopåståenden understöds av produktspecifika, dubbelblinda, 
placebokontrollerade kliniska studier. 
 
Följande bordlagda hälsopåståenden används vid marknadsföringen av KSM66:  
Ashwagandha (Withania somnifera) bidrar till ökad stresstålighet, fysisk och mental 
kapacitet, känslomässig balans, lättare insomning, avslappning, återhämtning och ork. 
Dessutom bidrar ashwagandha till energi, uthållighet och ökad muskelmassa vid träning. 
 
Samtliga hälsopåstående är väl förankrade både i lång traditionell användning och i nya 
produktspecifika studier (se nedan).  
 
Genomgång av bakgrund: 
 
25 kliniska studier 
Sedan 2012 har 25 kliniska, dubbelblinda och placebokontrollerade studier på KSM66 
avslutats – varav 20 är publicerade. Dessutom pågår ytterligare 19 kliniska studier. Samtliga 
studier är gjorda på friska men stressade människor. 
 
Studierna är publicerade i PubMed indexerade tidskrifter. Tillförlitligheten stärks av att alla 
studier är gjorda på olika forskningscenter/sjukhus men på samma dos – två kapslar per dag 
(600 mg vilket motsvarar ca 8–10 mg/kg kroppsvikt).  
 
Säkerhet 
Ixoreal har dessutom sammanställt en säkerhetsrapport på 41 sidor där företaget redovisar 
alla sina prekliniska och kliniska studier avseende säkerhet. KSM-66 Ashwagandha® 
(Withania somnifera) Root Extract Safety Data Report, November 2021 
 
I säkerhetsrapporten framgår det bl.a. i upprepade säkerhetsstudier att 2000 mg/kg 
kroppsvikt kan ätas längre tid utan risk för biverkningar (90 dagar, Wistar Albino Rats) – 
dosen som testas i upprepade studier är över 200x dagsdosen för människa. Det framgår 
också av rapporten att KSM66 varken påverkar vare lever- eller sköldkörtelvärden, organ-
vikt etc. (90 dagar hos möss motsvarar ca 8 människoår). 
 
Denna säkerhetsstudie är under publicering. 
 
Komplett genomgång tillgänglig dokumentation 
Förutom den egna säkerhet och effektdokumentationen på KSM66 har Ixoreal gjort en total 
genomgång av kvalitativa, dubbelblinda studier på ashwagandha (PubMed). De har hittat 97 
kliniska studier – inget i dessa humanstudier indikerar några säkerhetsproblem. Tvärtom är 
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biverkningsfrekvensen lägre i aktiv grupp jämfört med placebo och av karaktären milda och 
övergående.  
 
Ixoreal har också gått igenom 29 toxikologiska studier avseende kronisk och akut toxikologi 
utan att hitta förändringar varken på djuren eller deras avkommor. Organen har inte 
förändrats, varken avseende vikt eller utseende. 
 
Ixoreal har även gått igenom 130 prekliniska studier där det i många av studierna visar att 
ashwagandha har en skyddande effekt på t.ex. lever, mjälte och hjärta. 
 
Det Indiska hälsodepartementet är involverat 
Ayurveda är en lika etablerad läkeform i Indien som vår ”skolmedicin”, och en Ayurvedisk 
läkare har motsvarande akademisk utbildning (mellan 6–8 år på universitet). Den mest 
använda läkeörten inom Ayurveda är ashwagandharot.  
 
Ashwagandha är dessutom en ört som används i de flesta Indiska hem under långa perioder, 
också till barn, gravida och ammande.  
 
Den sammantagna erfarenheten, både av den ”medicinska användningen” och 
användningen som livsmedel, är att ashwagandharot är absolut säkert att använda i normal 
dos vilket är 6–12 gram per dag (motsvarar 2-4 kapslar KSM66). 
 
 
KSM66 – ökar kroppens motståndskraft mot stress 
Samtliga indikationsområden som studerats har en sak gemensamt – de beror på eller 
förvärras av stress. Ashwagandha har en unik adaptogen effekt som innebär en ospecifikt 
balanserande effekt på kroppens stressystem. 
 
När ”stresståligheten ökar” innebär det indirekt att kroppen får hjälp att slappna av och att 
vila. Vilket i sin tur bidrar till en naturlig normalisering av stresshormon som t.ex. kortisol.  
 
Denna normalisering av kroppens funktioner misstolkas ibland som om KSM66 skulle 
stimulera produktionen av t.ex. testosteron eller sköldkörtelhormon. Men så är inte fallet. 
Det handlar om en normalisering p.g.a. att kroppen får hjälp att vila. De effekter som är 
visade är alltså resultatet av en ökad motståndskraft mot stress.  
 
 
Unikt, väldefinierat extrakt 
All ashwagandharot som används i KSM66 odlas på egna ekologiska gårdar i Rajastan 
(nordvästra Indien) och extraheras med en egenutvecklad metod, Green Chemistry – en helt  
miljömässig och hållbar process där endast mjölk och vatten används. Metoden har 
utvecklats under 14 år och är den enda kända metod som ger ett fullspektrumextrakt. Ett 
extrakt som innehåller rotens samtliga aktiva ämnen, både vatten och fettlösliga och i 
samma relation som i den torkade roten – men i 10 gånger högre koncentration. 
 
Ixoreal äger sina egna ekologiskt certifierade produktionsanläggningar och arbetar bara med 
en sak - KSM66. Ixoreal är utan jämförelse världens ledande producent av ashwagandha. 
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All produktion sker under GMP och kvalitet, spårbarhet, renhet mm är säkerställt via drygt 
30 tredjeparts-certifikat från USA och Europa - vilket gör KSM66 till en av världens mest 
certifierade råvara.  
 
Extraktet är mycket väl definierat och är det enda kommersiellt tillgängliga rotextrakt av 
ashwagandha som produceras med 100% kontroll från frö till färdigt extrakt. Det är också 
det enda ashwagandhaextraktet som standardiseras på 6 olika withanolider.  
 
Utgångspunkt för presentationen av studier 
Samtliga studier är placebokontrollerade, randomiserade och dubbelblinda. Studierna är 
gjorda på friska män och kvinnor i skiftande ålder. 
 
Vissa av studierna går utanför de hos EFSA bordlagda hälsopåståendena men då delar av 
studien/resultaten stöder hälsopåståendena anser vi det väl motiverat att de finns med.  
 
Studierna presenteras efter fallande årtal. I samtliga studier redogörs för uppkomna 
biverkningar. 
 
1. Förbättring av sexuell förmåga hos friska men stressade män (2022) 
Effect of standardized root extract of ashwagandha (Withania somnifera) on well-being and 
sexual performance in adult males: A randomized controlled trial 
Chauhan, S., Srivastava, M. K., & Pathak, A. K. 
Health science reports, 5(4), e741.  
https://doi.org/10.1002/hsr2.741 
 
Studien i korthet: 50 friska, stressade män med nedsatt sexuell lust deltog i studien som 
varade i 8 veckor. Männen som hade en genomsnittsålder på 35 (21 och 45 år) år fick 
antingen 2x300 mg KSM66 eller motsvarande placebo. Parametrar som studerades var 
sexuell lust, upphetsning och orgasm. Även testosteronvärdena mättes. 
 
Samtliga studerade parametrar förbättrades signifikant i KSM66 gruppen jämfört med 
placebogruppen. Även testosteronvärdena normaliserades.  
 
Författarnas slutsats: KSM66-gruppen hade 88,5% större chans att uppleva en förbättring 
jämfört med placebogruppen. Efter genomgången studie låg testosteronvärdena inom 
normalvärdena hos den grupp som fått KSM66. Baserat på denna studie och på lång 
traditionell användning av ashwagandha är slutsatsen att KSM66 är ett säkert och 
mjukverkande alternativ för att förbättra sexuell lust och prestation hos friska, stressade 
män. 
 
Milda och övergående biverkningar noterades hos fyra i KSM66-gruppen (sömnproblem, 
milda magsmärtor och lätta ledsmärtor). Tre stycken i placebogruppen upplevde 
biverkningar (magproblem och diarré) 
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2. Förbättring av milda klimakterie-symtom hos friska kvinnor (2021) 
Effect of an ashwagandha (Withania somnifera) root extract on climacteric symptoms in 
women during perimenopause: A randomized, double-blind, placebo-controlled study 
Sriram Gopal, Ashutosh Ajgaonkar, Padmaja Kanchi, Aditi Kaundinya, Vaishali Thakare, 
Sanjaya Chauhan and Deepak Langade 
Japan Society of Obstetrics and Gynecology. 2021 Dec;47(12):4414-4425 
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34553463/ 
 
Studien I korthet: 91 kvinnor med klimakteriebesvär ingick i studien som varade i 8 veckor. 
Kvinnorna var mellan 45-60 år och hade haft oregelbunden menscykel i minst 12 månader 
med återkommande problem som värmevallningar, nattsvettningar, sömnproblem, 
huvudvärk, irritation. Dosen som gavs var antingen 2x300 mg KSM66 eller motsvarande 
placebo. Samtliga kvinnor utvärderades av specialistläkare vid start, vecka 4 och vecka 8. 
 
Samtliga studerade parametrar förbättrades signifikant i KSM66-gruppen jämfört med 
placebogruppen. Skillnaden var märkbar redan efter fyra veckor och förstärktes efterhand. 
KSM66-gruppen kunde också uppvisa en normalisering av östrogen och FSH. Ett resultat av 
att KSM66 har en uttalad förmåga att öka kroppens motståndskraft mot stress. 
 
Författarnas slutsats: Studien visar att KSM66 är ett säkert och mjukverkande sätt att mildra 
klimakteriesymptom. 
 
Milda och övergående biverkningar noterades hos tre i KSM66-gruppen (milda magsmärtor, 
illamående) och hos fyra i placebogruppen (milda magsmärtor, illamående och sömnlöshet) 
 
3. Kondition, återhämtning och stresshantering förbättrades (2021) 
A double-blind, randomized, placebo-controlled trial on the effect of Ashwagandha 
(Withania somnifera dunal.) root extract in improving cardiorespiratory endurance and 
recovery in healthy athletic adults 
Shashank Tiwari, Sandeep Kumar Gupta, Anklesh Kumar Pathak. 
Journal of Ethnopharmacology 272 (2021) 113929 
 https://doi.org/10.1016/j.jep.2021.113929 
 
Studien i korthet: 50 friska motionärer deltog i studien som varade i 8 veckor. Hälften fick 
2x300 mg KSM66 per dag och hälften fick identisk placebo. Syreupptagningsförmågan 
mättes via VO2max, och återhämtningsförmåga och stresskontroll via validerade 
frågeformulär.  
 
Samtliga undersökta parametrar förbättrades signifikant både inom den aktiva gruppen och 
mellan aktiv- och placebogrupp. Störst förändring gentemot placebo sågs på 
syreupptagningsförmåga, trötthet och energinivå.  
 
Författarnas slutsats: KSM66 ökar konditionen hos friska atleter samtidigt som livskvalitén 
och återhämtningen förbättras.  
 
Milda och övergående biverkningar noterades hos en i KSM66 gruppen (öronvärk) och hos 
tre i placebogruppen (Diarré och feber) 
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4. Sömn, prestationsförmåga och vitalitet förbättrades (2021) 
Clinical evaluation of the pharmacological impact of ashwagandha root extract on sleep in 
healthy volunteers and insomnia patients: A double-blind, randomized, parallel-group, 
placebo-controlled study.  
Deepak Langade, Vaishali Thakare, Subodh Kanchi, Sunil Kelgane. 
Journal of Ethnopharmacology, Volume 264, 10 January 2021, 113276 
https://doi.org/10.1016/j.jep.2020.113276 
  
Studien i korthet: 80 personer med en medelålder på 35 år deltog i studien som varade i åtta 
veckor. Deltagarna fick antingen 600 mg KSM66 eller identisk placebo. Hälften av deltagarna 
hade uttalade sömnproblem.  Bland de sömnparametrar som studerades var bl.a. insomning, 
total sömn, sömneffektivitet, prestationsförmåga dagtid, mental prestationsförmåga och 
vitalitet efter uppvaknandet. Även oro och nervositet mättes med hjälp av HAM-A (Hamilton 
Anxiety Scale).  
 
Skillnaden mellan placebo och KSM66 var statistiskt signifikant. Störst var det i den grupp 
som hade uttalade sömnproblem. Förutom bättre sömn/insomning upplevde den grupp som 
fått KSM66 ett större lugn, minskad nervositet samt bättre mental prestationsförmåga 
dagtid i förhållande till placebo. 
 
Författarnas slutsats: Skillnaden mellan KSM66 och placebo var signifikant både i den friska 
gruppen och i den grupp som hade sömnproblem både gällande oro, nervositet, sömn och 
prestationsförmåga. 
 
Inga biverkningar noterades 
 
5. Säkerhetsstudie visar att KSM66 inte påverkar lever eller sköldkörtelfunktionen 
hos friska människor (2021) 
Safety of Ashwagandha Root Extract: A Randomized, Placebo-Controlled, study in Healthy 
Volunteers 
Narsing Verma a, Sandeep Kumar Gupta b, Shashank Tiwari b, Ashok Kumar Mishra 
Complementary Therapies in Medicine 57 (2021) 102642 
https://doi.org/10.1016/j.ctim.2020.102642 
 
Studien i korthet: 80 friska män och kvinnor följdes under 8 veckor i denna dubbelblinda, 
placebokontrollerade och randomiserade studien. De primära säkerhetsresultaten var 
laboratoriebedömning av hematologiska parametrar, serumbiokemianalys inklusive 
utvärdering av levertoxicitet och parametrar för sköldkörtelfunktion. Dessutom studerades 
biverkningarna och vitala parametrarna. Ingen statistiskt signifikant förändring eller 
abnormitet observerades i någon av parametrarna inklusive sköldkörtelhormonprofilen i 
båda grupperna. Inga biverkningar rapporterades av någon av deltagarna i denna studie. 
Dosen som användes var antingen 600 mg KSM66 eller identisk placebo per dag. 
 
Författarnas slutsats: Studien visar att KSM66 inte påverkar varken blodtryck, puls, 
levervärden eller sköldkörtelvärden hos friska människor.  

Inga biverkningar noterades 
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6. Prestationsförmåga, hälsa, vitalitet och sömn förbättrades (2020)  
Efficacy and Tolerability of Ashwagandha Root Extract in the Elderly for Improvement of 
General Well-being and Sleep: A Prospective, Randomized, Double blind, Placebo-controlled 
Study.  
Deepak Langade, Subodh Kanchi, Jaising Salve, Khokan Debnath, Dhruv Ambegaokar. 
Cureus. 02/23/2020 
https://doi.org/10.7759/cureus.7083 
 
Studien i korthet: 12 veckors studie i en äldre, frisk population med en medelålder på 70 år. 
Antalet deltagare var 50 st. Studien avsåg att studera mental prestationsförmåga, fysiologisk 
kondition, allmänt välbefinnande, vakenhet och sömn. Samtliga parametrar förbättrades 
signifikant i KSM66-gruppen jämfört med placebogruppen. Dosen som användes var 
antingen 600 mg KSM66 eller identisk placebo. 
 
Författarnas slutsats: Studien visar att KSM66 har god effekt på en äldre population 
avseende sömn, vitalitet, mental prestationsförmåga och livskvalitet. 
 
Inga biverkningar noterades 
 
7. Mindre stress och oro samt bättre sömnkvalitet (2019) 
Adaptogenic and Anxiolytic Effects of Ashwagandha Root Extract in Healthy Adults: A 
Double-blind, Randomized, Placebo-controlled Clinical Study.  
Jaysing Salve, Sucheta Pate, Khokan Debnath, Deepak Langade. 
Cureus. 12/25/2019 
12/25/2019. 10.7759/cureus.6466 
 
Studien i korthet: 60 män och kvinnor med upplevd stress ingick i studien som varade 8 
veckor. Medelåldern var 30 år. Två doser av KSM66 jämfördes med placebo, 250 mg och 600 
mg. De parametrar som studerades var upplevd stress, oro, sömn och vakenhet. Som 
objektivt mätvärde kontrollerades kortisolhalten. Båda doserna av KSM66 var signifikant 
bättre jämfört med placebo – utom vid oro där enbart den normala dosen var signifikant 
jämfört med placebo. Signifikansen var genomgående högre vid normal dos – 600 mg. 
 
Författarnas slutsats: 8 veckors användning av KSM66 ger en signifikant effekt på stressnivå, 
oro och livskvalitet. 
 
Inga biverkningar noterades 
 
8. Lättare insomning, bättre sömnkvalitet och ökad prestationsförmåga (2019) 
Efficacy and Safety of Ashwagandha (Withania somnifera) Root Extract in Insomnia and 
Anxiety: A Double-blind, Randomized, Placebo-controlled Study.  
Langade D, Kanchi S, Salve J, et al.  
Cureus 09/28/2019 
https://assets.cureus.com/uploads/original_article/pdf/22928/1585558039-20200330-
27570-10j5y18.pdf 
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Studien i korthet: 60 män och kvinnor med otillräcklig sömn ingick i studien som varade i 10 
veckor. Åldern på deltagarna var mellan 18–60 år. De parametrar som studerades var 
insomning, sömnkvalitet, oro, nervositet och prestationsförmåga under dagen. Samtliga 
parametrar förbättrades signifikant i KSM66-gruppen redan efter fem veckor och förstärktes 
efter 10 veckor. Dosen som användes var antingen 600 mg KSM66 eller identisk placebo. 
 
Författarnas slutsats: Studien påvisar en signifikant skillnad i effekt mellan placebo och 
KSM66 avseende sömn och oro. 
 
Inga biverkningar noterades 
 
9. Den stressdämpande effekten hos KSM66 bidrar till en normalisering av 
sköldkörtelhormon (2017) 
Efficacy and Safety of Ashwagandha Root Extract in Subclinical Hypothyroid Patients: A 
Double-Blind, Randomized Placebo-Controlled Trial 
Ashok Kumar Sharma, Indraneel Basu,  Siddarth Singh 
J Altern Complement Med 2018 Mar;24(3):243-248. 
DOI: 10.1089/acm.2017.0183 
 
Studien i korthet: Studien som var dubbelblind, placebokontrollerad och randomiserad, 
pågick i 8 veckor. Samtliga patienter hade förhöjda TSH värden (> 4,5) medan T4 och T3 låg i 
nederkanten av normalvärdet. 50 kvinnor mellan 18-50 år inkluderades i studien. Dosen som 
användes var 300 mg KSM66 morgon och kväll alternativt en identisk placebo. 
 
Resultat: Nivåerna av T3 ökade (normaliserades) både efter 4 och 8 veckor i KSM66-gruppen 
medan värdena i placebogruppen var oförändrade. Motsvarande effekt noterades på T4. 
Även TSH värdena normaliserades i KSM66-gruppen - vilket innebar att de sjönk signifikant. I 
placebogruppen fanns det en icke signifikant ökning av TSH. Nivåerna av T4 och T3 låg i både 
KSM66-gruppen och i placebogruppen tydligt inom normalvärdena både efter 4 och 8 
veckors behandling. Dock låg värdena i placebogruppen fortfarande i nederkant medan 
värdena i KSM66 gruppen hade närmat sig mitten. 
 
Författarnas slutsats: Studien visar att KSM66 är säkert och användbart för att bidra till en 
normalisering av sköldkörtelhormon. Ett resultat av att motståndskraften mot stress ökar, 
vilket bidrar till en normalisering av kortisolnivån vilket i sin tur underlättar produktionen av 
T4 och T3. 

Båda behandlingarna var säkra och inga vitala parametrar som puls, blodtryck eller 
blodvärden förändrades i någon av grupperna 

Lätta och övergående biverkningar noterades hos en i KSM66-gruppen (feber och 
huvudvärk) och hos tre i placebogruppen (kraftlöshet, hosta och huvudvärk). 
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10. Bättre minne, koncentration och mental kapacitet (2017) 

Efficacy and Safety of Ashwagandha (Withania somnifera (L.) Dunal) Root Extract in 
Improving Memory and Cognitive Functions 
Dnyanraj Choudhary, Sauvik Bhattacharyya, Sekhar Bose  
Journal of Dietary Supplements, 1-14. Chicago. 
DOI: 10.1080/19390211.2017.1284970 
 

Studien i korthet: Studien genomfördes på 50, i övrigt friska personer, men som upplevde 
nedsatt minnes- eller koncentrationsförmåga. Studien varade i åtta veckor. Deltagarna 
bestod av män och kvinnor med en medelålder på 50 år. KSM66-gruppen upplevde bättre 
minneskapacitet, mental prestationsförmåga, uppmärksamhet och informations-
behandlingshastighet jämfört med placebo avseende alla parametrar förutom vid 
arbetsminne. Skillnaden i effekt mellan aktiv och placebo förstärkes ju längre studien 
fortskred. Dosen som användes var antingen 600 mg KSM66 alternativt identisk placebo. 
 
Författarnas slutsats: Studien visar att KSM66 är säkert och användbart för att förstärka 
minneskapaciteten hos personer som upplever nedsatt mental kapacitet på grund av stress. 
 
Inga biverkningar noterades 
 
11. Minskad stress, ökat välbefinnande och glädje samt minskad kroppsvikt (2016) 
Body Weight Management in Adults Under Chronic Stress Through Treatment with 
Ashwagandha Root Extract: A Double-Blind, Randomized, Placebo-Controlled Trial 
Dnyanraj Choudhary, MD, Sauvik Bhattacharyya, MPharm, PhD, Kedar Joshi, MD 
Journal of Evidence-Based Integrative Medicine 
https://doi.org/10.1177%2F2156587216641830 
 
Studien I korthet: 52 friska men stressade män och kvinnor ingick i studien, ålder 18–60 år. 
En majoritet av deltagarna uppgav problem med sömn, oro, koncentrationsförmåga, 
bristande prestationsförmåga. De parametrar som studerades var upplevd stress, glädje, 
småätande, vikt och kortisolnivån. Studien varade i åtta veckor. Den aktiva gruppen upplevde 
signifikant mindre stress efter vecka 4, ett resultat som förstärktes efter åtta veckor. Även 
det index som beskriver upplevd glädje förbättrades i KSM66-gruppen, liksom småätande, 
BMI och viktnedgång. Dosen som användes var antingen 600 mg KSM66 alternativt identisk 
placebo. 
 
Författarnas slutsats: Studien visar att KSM66 reducerar psykologiska och fysiologiska 
markörer för stress. Förbättrar mentalprestationsförmåga, sänker kortisolhalten samt 
förbättrar ätmönstret. 
 
Lätta och övergående biverkningar noterades hos en person i KSM66 gruppen i form av 
huvudvärk och lätt yrsel. Även en person i placebogruppen upplevde biverkningar i form av 
dimsyn och ökad magsyra. 
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12. Ökad livskvalitet, sänkt stress och ökad sexuell lust hos kvinnor (2015) 
Efficacy and Safety of Ashwagandha (Withania somnifera) Root Extract in Improving Sexual 
Function in Women: A Pilot Study 
Biomed Res Int 2015 
DOI: 10.1155/2015/284154 
 
Studien i korthet: Avsikten med studien var att utvärdera effektiviteten och säkerheten av 
ashwagandha rotextrakt (KSM66) för att förbättra den sexuella funktionen hos friska men 
stressade kvinnor. I den dubbelblinda och randomiserade studien ingick 50 kvinnor som 
under 8 veckor antingen fick KSM66 eller identisk placebo. Dosen som användes var antingen 
600 mg KSM66 alternativt identisk placebo. 
 
Författarnas slutsats: Den stressreducerande effekten hos KSM66 leder till signifikant ökad 
lust och tillfredställelse jämfört med placebo. Studien styrker den traditionella användningen 
av ashwagandha som ett afrodisiakum.  
 
Inga biverkningar noterades  
 
13. Ökad kondition, uthållighet och bättre prestationsförmåga/hälsa (2015) 
Efficacy of Ashwagandha (Withania somnifera [L.] Dunal) in improving cardiorespiratory 
endurance in healthy athletic adults 
Bakhtiar Choudhary, A. Shetty1 and Deepak G. Langade2 
Ayu. 2015 Jan-Mar; 36(1): 63–68. 
https://dx.doi.org/10.4103%2F0974-8520.169002 
 
Studien i korthet: 50 friska, vältränade personer mellan 20–45 år ingick i studien där 
kondition (VO2-Max) och fysisk och mental prestationsförmåga/hälsa mättes. Studien varade 
i 12 veckor. Dosen som gavs var 300 mg KSM66 morgon och kväll alternativt identisk 
placebo. Den aktiva gruppen upplevde ökad kondition och uthållighet samt förbättrad fysisk 
och psykisk hälsa. 
 
Författarnas slutsats: Studien visar att intag av KSM66 hos friska individer ökar 
syreupptagningsförmåga, uthållighet, prestationsförmåga, livskvalitet och sömn. 
 
Inga biverkningar noterades  
 
14. Ökad styrka och snabbare återhämtning (2015) 
Examining the effect of Withania somnifera supplementation on muscle strength and 
recovery: a randomized controlled trial 
Sachin Wankhede, Deepak Langade, Kedar Joshi, Shymal R. Sinha, and Sauvik Bhattachary 
J Int Soc Sports Nutr. 2015; 12: 43. 
https://dx.doi.org/10.1186%2Fs12970-015-0104-9 
 
Studien i korthet: 57 män (18–50 år) med liten eller ingen erfarenhet av styrketräning ingick i 
studien som varade i åtta veckor. Hälften av deltagarna lottades till 2x300 mg KSM66 och 
hälften till identisk placebo. Bägge grupperna fick sedan genomgå samma styrketräning. 
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Huvudparametrarna som studerades var styrka, muskeltillväxt och återhämtning. KSM66 
gruppen hade signifikant bättre resultat avseende samtliga parametrar.  
 
Författarnas slutsats: Denna studie bekräftar tidigare studier som visar på ashwagandhas 
adaptogena egenskaper och användbarhet för att öka fysisk prestationsförmåga. 
 
Inga biverkningar noterades 
 
15. Den stressdämpande effekten hos KSM66 bidrar till normal sperma- och 
hormonproduktion (2013) 
Clinical Evaluation of the Spermatogenic Activity of the Root Extract of Ashwagandha 
(Withania somnifera) in Oligospermic Males: A Pilot Study 
Vijay R. Ambiye, Deepak Langade, Swati Dongre, Pradnya Aptikar, Madhura Kulkarni  and 
Atul Dongre 
Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine Volume 2013, Article ID 571420 
https://doi.org/10.1155/2013/571420 
 
Studien i korthet: 46 friska män med nedsatt spermaproduktion följdes under 90 dagar i 
denna dubbelblinda, placebokontrollerade studien. I den aktiva gruppen förbättrades både 
spermavolym och spermakvalitet signifikant. Motsvarande förbättring sågs inte i 
placebogruppen. I den aktiva gruppen normaliserades också testosteronnivåerna. Dosen som 
användes var antingen 675 mg KSM66 alternativt identisk placebo. 
 
Författarnas slutsats: Denna studie bekräftar den traditionella användningen av 
ashwagandha som afrodisiakum. Även om ashwagandha kallas Indisk Ginseng är 
mekanismen jämfört med ginseng helt annorlunda. Ashwagandha verkar framför allt genom 
att hjälpa kroppen att slappna av och att vila vilket leder till en normalisering av den 
hormonella nivån vilket förklarar resultatet i studien.  
 
Inga biverkningar noterades 
 
16. Reducerar stress, oro och nedstämdhet (2012) 
A prospective, randomized double-blind, placebo-controlled study of safety and efficacy of a 
high-concentration full-spectrum extract of Ashwagandha root in reducing stress and anxiety 
in adults.  
Chandrasekhar K., Kapoor J. Anishetty S.  
Indian journal of psychological medicine, 34(3), 255 (2012).  
https://doi.org/10.4103/0253-7176.106022 
 
Studien i korthet: 64 friska, men stressade individer ingick i studien som varade i 60 dagar 
(ålder 18–64 år, både män och kvinnor). Huvudmålet med studien var att utvärdera huruvida 
KSM66 kunde reducera stress och oro samt därigenom öka det allmänna välmåendet hos 
friska men stressade individer. Som ett objektivt mätvärde testades serum kortisol. KSM66-
gruppen hade signifikant bättre värden jämfört med placebo i samtliga mätparametrar efter 
60 dagar. Även serum kortisolet sjönk i KSM66 gruppen. Dosen som användes var antingen 
600 mg KSM66 alternativt identisk placebo. 
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Författarnas slutsats:  KSM66 ökar individens motståndskraft mot stress vilket ökar 
livskvalitén. 
 
De biverkningar som förekom var lätta och övergående. 
I KSM66 gruppen förekom biverkningar hos 6 personer: hosta, förkylning, trög mage, 
trötthet, nedsatt aptit. I placebogruppen förekom biverkningar hos 5 personer: Torr mun, 
trötthet, feber, huvudvärk, magsmärta, skakningar i benen 
 
Övriga publicerade studier: 
 
Adaptogenic and Immunomodulatory Activity of Ashwagandha Root Extract: An 
Experimental Study in an Equine Model (horses) 2020 
Front. Vet. Sci., 29 September 2020 
 https://doi.org/10.3389/fvets.2020.541112 
 
Withania somnifera Root Extract Enhances Telomerase Activity in the Human HeLa 
Cell Line (2016) 
Advances in Bioscience and Biotechnology, 2016, 7, 199-204 
DOI: 10.4236/abb.2016.74018 
 
Withania somnifera root extract extends lifespan of Caenorhabditis 
elegans (2012) 
Ann Neurosci. 2013 Jan;20(1):13-6 
DOI: 10.5214/ans.0972.7531.200106 
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