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Ganoderma lucidum 60 cps
VITAKING

Ganoderma lucidum (ciuperca reishi, Ganoderma)
este cea mai populară şi mai favorizată dintre
ciupercile medicinale ale zilelor noastre.

Extractul de Ganoderma din oferta Vitaking conţine 400mg de extract de Ganodermă pe capsulă.
(dintre care 120 mg polizaharide/capsulă). Înainte să vă cumpăraţi un produs de Ganoderma,
verificaţi mereu conţinutul de substanţe active al acestuia! Ciuperca Ganoderma contribuie la
protecţia imunitară naturală.

Ciuperca Ganoderma este apreciată de mii de ani şi apare în terapiile ţărilor estice datorită
benefiiciilor aduse sănătăţii umane.În China este cunoscută şi folosită de 4000 de ani în medicina
populară. Ganoderma este o ciupercă multilaterală. Primele însemnări despre plantă se datează de
aprox. 2000 de ani, ciuperca fiind utilizată la scară largă încă de pe atunci.

Ciuperca Ganoderma

   contribuie la protecţia imunitară naturală
   ajută digestia
   contribuie la menţinerea circulaţiei sângelui sănătos

O curiozitate interesantă

Ciuperca Ganoderma este o specie  de ciupercă lemnoasă, înălţimea pălăriei poate varia între 5-20
cm, care stă – în cele mai multe cazuri – pe un trunchi culcat pe sol. Ciuperca ganoderma poate fi
cultivată ca plantă de cultură. Denumirea chinezească – Ling Zhi – înseamnă „plantă fantomă”,
având şi alte denumiri chinezeşti, cum ar fi:  „ciuperca nemuririi”, „ciuperca de 10 mii de ani” şi
„planta medicianală a forţei spirituale”. În China este considerată “regina plantelor medicinale” fiind
utilizată ca ciupercă medicinală în terapia chinezească. În China este echivalenta ginseng-ului
(Panax ginseng). Se presupune că ciuperca este folosită de mii de ani ca medicament pentru
întărirea imunităţii. Ganoderma apare în multe legende, şi în timpuri străvechi era folosită şi ca
talisman, fiind agăţată în clădiri pentru a preveni nenorocirile.
 
Ingrediente: extract din miceliu de Ganoderma Lucidum-400 mg; capsula:
hidroxipropilmetilceluloza; agent antiaglomerant : sterat de magneziu.

Mod de utilizare: 2 capsulă pe zi. A nu se depăşi doza recomandată pentru consumul zilnic.
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Produsul este un supliment alimentar și nu trebuie să înlocuiască o dietă variată și echilibrată și un
stil de viață sănătos. A nu se lăsa la îndemâna şi la vederea copiilor mici! A se păstra la temperatura
camerei, ferit de căldură umiditate și lumină excesivă. 

 


