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Reishi Bio-Active 5000 90 cps
PROVITA
(Ganoderma Lucidum) 250 mg 90 capsule
extract Standardizat (echiv. 20:1) minimum 30% polizaharide

Extras din minimum 5.000 mg (5 g) de Micelium pulbere din culturi organice controlate
Contine minimum 10.000 p.p.m. de Germaniu Organic (un agent puternic anticancerigen)
Un produs concentrat, net superior fabricat in Canada
Fabricat GMP/ISO 9001

Descriere Reishi Bio-Active 5000 250 mg 90 capsule:

Denumita si Ciuperca Minune, Ganoderma a devenit un remediu alternativ, capacitatea ei de a preintampina si de a
combate cancerul si alte probleme legate de sistemul imunitar si sanatatea generala au condus la recomandarea ei in
scopuri terapeutice. Ciuperca de origine japoneza Reishi (Ganoderma Lucidum) contine cateva sute de elemente
active cu efecte asupra sistemului imunitar, care fac din ea o ciuperca medicinala de exceptie.

Pe langa proteine, vitamine si aminoacizi, polizaharide, triterpene, acizi grasi si alcaloizi, Reishi este bogata in diferite
forme de beta-glucani  (1,3D si  1,6D)  si  Germaniu  Organic  binecunoscuti  pentru  efectele  lor  anticancerigene si
imunomodulatoare. Varianta Ling-Zhi, cunoscuta si sub numele de Red Reishi, adica Reishi Rosie, s-a dovedit a fi cea
mai  bogata  in  complexul  de  polizaharide,  care  ii  confera  un  pronuntat  caracter  terapeutic  anticancerigen.
Polizaharidele  sunt  substante  organice  de  tip  beta-glucan,  care  s-au  dovedit  prin  teste  clinice  ca  activeaza
componentele defensive anti-cancerigene ale sistemului imunitar.

Actiune Reishi Bio-Active 5000 250 mg 90 capsule:

In  afara  de  super-dozajul  de  polizaharide,  prin  eliminarea  fibrei  lemnoase  nedigerabile  si  extractia  fractiilor
polizaharidice printr-un proces complex de fabricatie, REISHI 5000TM devine 100% Bio-activa, cu biodisponibilitate
maxima. Japonia a inclus aceasta ciuperca in lista tratamentelor contra cancerului, intrucat s-a dovedit ca poate:
inhiba angiogeneza, inhiba metastazarea, induce apoptoza (moartea celulelor canceroase). Dar efectele benefice ale
ciupercii  Reishi  nu se opresc la  cancer.  Are efecte pozitive asupra circulatiei  sanguine,  asupra colesterolului  si
glicemiei, asupra procesului de imbatranire a organelor interne. Actioneaza protector la nivelul celulei hepatice, ajuta
la echilibrarea hormonala, contribuie la regenerarea celulelor nervoase, are efect detoxifiant etc.

De ce este bine sa se asocieze cu Vitamina C?
Polizaharidele sunt alcatuite dintr-un mare numar de componente moleculare – milioane de atomi - si aceasta creaza
dificultati de asimilare in organism. Vitamina C are proprietatea de a converti polizaharidele in oligoglucan, care este
usor absorbit de catre organism. Oligoglucanul activeaza macrofagele care trigereaza sistemul imunitar. Macrofagele
devoreaza orice organisme straine din corp.

Compozitie Reishi Bio-Active 5000 250 mg 90 capsule:

/ capsula (470 mg): extract standardizat de Ganoderma (Ganoderma lucidum), continand minim 30 % polizaharide –
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250 mg, celuloza microcristalina – 120 mg , stearat de magneziu – 5 mg, capsula din gelatina – 95 mg. Extrasa din
minimum 5000 mg de pulbere uscata de ciuperca Reishi cultivata ecologic. Ling-Zhi este, de asemenea, cunoscuta sub
denumirea Reishi Rosie.
Nu contine: lactoza, oua, gluten, soia, grau, porumb, fermenti, nuci, sau coloranti artificiali, arome si conservanti.

Administrare Reishi Bio-Active 5000 250 mg 90 capsule:

Oricine poate sa administreze 1 capsula de Reishi 5000 pe zi pentru a-si intretine sanatatea la parametrii optimi.

Preintampinare si Intretinere: 1-2 capsule pe zi intre mese minimum de 3-4 ori pe saptamana.

Tratament cancer singura sau asociata cu alte protocoale anticancerigene: 2-6 capsule pe zi administrate
intre mese (de exemplu: dimineata si dupa-amiaza). Pentru cazuri mai grave se poate mari dozajul pana la 9 g/zi (9
capsule/zi).

Indicatii Reishi Bio-Active 250 mg 90 capsule:

In  cazurile  cancerelor  avansate,  doctorul  japonez  Fukumi  Morishige,  care  lucreaza  curent  la  Institutul  pentru
Stiinta&Medicina Linus Pauling, recomanda in unele cazuri asocierea cu doze mari de Vitamina C. Recomandam Ester
C (forma neacidica sub forma de pulbere la flacon de 150 de grame) sau administrarea intravenoasa de vitamina C
injectabila. Dozele de polizaharida recomandate de dr. Morishige pentru diferite cazuri de cancer sau hepatita (la
vremea respectiva, concentratia de polizaharida maxima era 5% si se numea « esenta »). Mai jos sunt valorile
dozajului actualizate pentru concentratia de polozaharide din Reishi Bio-Active 5000:

Tumora la creier: 4-6 capsule/zi. Durata: minimum 2 luni
Cancer la plaman: 4-6 cps/zi. Durata: minimum 6 luni
Cancer avansat la san: se incepe cu 6 cps/zi si se mareste doza pana la 12 cps/zi. + 10 g/zi Vitamina C. Durata: 2-3
luni
Cancer la rectum raspandit pana la ficat: 4-6 capsule/zi. Durata: minimum 6 luni
Cancer la pancreas: 6 cps/zi + 30g/zi Vitamina C: Durata: 6 luni·
Hepatita: 3-6 cps/zi + 6g/zi de Vitamina C timp de 2-3 luni. Dupa remisie, intrucat hepatita este o boala cronica, se
continua cu o doza de intretinere de 1 cps/zi Reishi + 2-3g/zi Vitamina C.
Pentru alte forme de cancer se vor aplica dozaje asemantoare, in principiu de 4-12 cps/zi Reishi +6-30g/zi Vit.

Ciuperca  REISHI  intra  si  in  componenta  produselor  noastre  IMMU-9  si  ECHINACEEA-Fortificata  pe  care  le
recomandam  ca  imunostimulatoare  generale.

Proprietatile  medicale  ale  Ganodermei:  Ganoderma  contine  mai  mult  de  200  elemente  active,  care  pot  fi
împartite în trei categorii: 30% dintre ele sunt solubile în apa, 65 % elemente solubile organice şi 5 % elemente
solubile volatile.

Proprietati :
1.Polizaharide:
- întaresc sistemul imunitar;
- echilibreaza nivelul glucidelor în sistemul sanguin.
2.Germaniu organic:
- creşte nivelul oxigenului din sistemul sanguin;
- anti-oxidant specific ce reduce radicalii liberi şi efectele secundare ale câmpului electromagnetic;
- echilibreaza functionarea moleculelor din preajma celulelor canceroase.
3.Adenozine:
- reduce colesterolul şi grasimile;
- împiedica fragmentarea placilor care pot produce blocaje în sistemul sanguin;
- uşureaza circulatia sângelui în vasele blocate de depuneri de grasimi şi lipide;
- echilibreaza rata metabolica şi revitalizeaza corpul.
4.Triterpenoide:
- întareşte sistemul digestiv;
- construieşte protectia împotriva alergiilor;
- reduce colesterolul şi continutul de substante grase.
5.Esenta ganodermica:
- combate problemele pielii;
- da stralucire tenului şi catifeleaza pielea.



Cum actioneaza Ganoderma?
Efectele Ganodermei asupra organismului parcurg 5 etape:
1.Evaluarea starii de sanatate (1-30 de zile)
Ganoderma ajuta la depistarea bolilor şi toxinelor ascunse în corp şi actioneaza pentru reglarea functiilor organismului.
În  timpul  acestui  proces,  corpul  va  prezenta  simptome  cunoscute  ca  reflexii.  Aceste  reactii  nu  constituie  efecte
secundare,  ci  ne  ajuta  sa  identificam  zona  cu  probleme.  Acesta  este  efectul  de  evaluare  a  starii  de  sanatate.
2.Purificarea-detoxifierea (1-30 saptamâni)
Ganoderma este cunoscuta ca maestru al eliminarii toxinelor, datorita capacitatii sale de eliminare a excesului de acid
uric, acid lactic, colesterol, depozite de grasime, celule moarte şi toxine acumulate în organism. Toxinele circula prin
sistemul sanguin şi sunt eliminate (cu ajutorul rinichilor şi ficatului) prin urina, scaun, dar şi prin transpiratie, eczeme
pe piele, sputa şi mucus.
3.Reglarea (1 - 12 luni)
In timpul procesului de vindecare pot fi observate multe reactii. Nu va alarmati, caci acesta este semnul ca organismul
se vindeca. Daca reactia este prea puternica reduceti doza.
4.Recuperarea (6-24 luni)
Ganoderma va continua sa repare partile afectate ale organismului şi sa fortifice sistemul imunitar pentru a face fata
bolilor. Ea va furniza elementele şi vitaminele esentiale pentru o recuperare rapida.
5.Reîntinerirea (1-3 ani)
Scopul  fundamental  pentru  care-i  utilizata  Ganoderma  este  mentinerea  la  nivel  optim  a  functiilor  corpului  şi
reîntinerirea.

Principiile medicale ale Ganodermei:
In  urma  experimentelor  clinice  efectuate  de  dr.  Shigeru  Yuki  s-a  dovedit  ca  Ganoderma  îşi  datoreaza  eficienta
proprietatilor  sale  de  baza,  adica:
- scade nivelul de colesterol din sânge şi cantitatea de grasimi;
- scade nivelul zaharului din sânge şi reface functiile pancreasulu;
- scade nivelul lipidelor şi stabilizeaza membrana celulelor roşii;
- adenozina din Ganoderma scade numarul plachetelor din sânge şi împiedica tromboza;
- îmbunatateşte functia cortexului şi a glandelor, determinând mentinerea echilibrului endocrin;
- creşte capacitatea natural de vindecare a organismului, ajuta corpul sa îşi formeze un sistem imunitar puternic;
- împiedica degenerarea celulelor din tesuturi;
- împiedica aparitia senilitatii prin mentinerea unei stari de tinerete;
- reduce efectele secundare ale medicamentelor antihipertensive;
- împiedica degenerarea organelor;
- împiedica aparitia alergiilor datorate antigenelor prin inhibarea celulelor productoare de histamina;
- împiedica şi combate cancerul şi inhiba metastaza celulara;
- normalizeaza pâna la împiedicare degenerarea tisular;
- împiedica moartea subita a pacientilor de cancer, datorata embolismului;
-  inhiba  tromboza  şi  lisele  trombocitare  de  pe  peretii  care  înconjoara  tesuturile  şi  elimina  blocajele  datorate
medicamentatiei anticanceroase, sporeşte efectul acestor medicamente;
- uşureaza durerile provocate de cancer.

 Precautii Reishi Bio-Active 250 mg 90 capsule:

Consultati medicul daca suferiti de orice afectiune sau daca administrati medicamente de sinteza. A nu
se administra in caz de sarcina sau lauzie. Intrucat Reishi poate sa scada glicemia, pacientii cu diabet
aflati  pe  medicatie  alopata  sau  insulina  trebuie  sa-si  monitorizeze  nivelul  de  zahar  in  sange.  Intrucat
Reishi  fluidizeaza  sangele,  pacientii  cu  probleme  de  sangerari,  in  special  cei  cu  ulcere  stomacale
hemoragice  vor  exercita  precautie  la  administrare.  


