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Immune boost mix de ciuperci
ecologic 100 gr RAWBOOST
Immune Boost, mix de ciuperci medicinale
activatoare ale sistemului imunitar.

Immune Boost, un deliciu regesc, un elixir al nemuririi, o alăturare tainică a treimii legendare
activatoare și purificatoare a minții, sufletului și trupului.
Immune Boost este un mix de ciuperci terapeutice ce activează sistemul imunitar. Ciupercile au fost
folosite în medicina tradițională ca adjuvante în boli cronice și convalescență.
Shiitake este o excelentă sursă de nutrienţi: minerale, aminoacizi, dintre care mai mult de 40% sunt
esenţiali: Arginina, Lizina, Histidina. 26% din greutatea sa, uscată, este constituită din proteine,
lipide, în principal, acid linoleic, hidraţi de carbon, vitamine din grupele B, vitamina C şi
ergosteroli. Ciupercile Shiitake reprezintă o sursă de vitamina B12, printre foarte puţinele surse de
origine vegetală.
Reishi Ganoderma conţine peste 200 de microelemente active, cele mai importante fiind
polizaharidele, acizii ganoderici, germaniul organic, adenozina, aminoacizii şi proteinele.
Cordyceps conține peste 80 de fermenți, aminoacizi, beta-caroten, vitaminele E și C, acid glutamic,
acid oleic și linoleic, cordycepin, manitol, polizaharide, ophiocordin (puternic antibiotic natural),
calciu și magneziu. Ciupercile Cordyceps au efect imunoregulator, antidepresiv, hipoglicemiant,
antioxidant și anticancerigen. În urma unor studii realizate de cercetătorii de la Universitatea
Michigan, au observant că administrarea unei cantități de Cordyceps, micșorează dimensiunea
tumorilor, crește activitatea celulelor T și NK , ajută la refacerea ADN-ului, scade gradul de
fibrozare a ficatului și îmbunătățeste funcțiile acestuia în lupta cu infecțiile cronice și hepatita B.
Cordyceps este un foarte puternic protector pulmonar și reduce simptomele tulburărilor respiratorii,
tuse, răceli, pneumonie, astm bronșic, emfizem pulmonar și tuberculoză.
Immune Boost înglobează într-un singur produs beneficiile a trei ciuperci medicinale:
- antiinflamator, antitumoral, antiviral, antibiotic, antioxidant
- reduce efectele negative ale chimioterapiei și radioterapiei
- elimină toxinele și depozitele de grăsimi acumulate în organism
- echilibrează sistemul imunitar

- împiedică mutațiile genetice
- previne arteroscleroza, atacurile de cord și accidentele vasculare cerebrale
O doza conține 3500mg de Shiitake, 1000mg de Reishi Ganoderma și 500mg de Codryceps.
Ingrediente: Shiitahe, Ganoderma Reishi, Cordyceps.

