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Agaricus Blazei Murill 1000 mg 90
cps PROVITA

Ce este Agaricus Blazei Murill?

În anul 1970, doi cercetători americani de la Universitatea de Stat din Pennsylvania vizitând Brazilia
au descoperit că într-o anumită zonă, populația nativă era nu numai extrem de sănătoasă dar și
longevivă, cu un procentaj extrem de mare al celor depășind 100 de ani. Secretul lor? Consumau o
ciupercă (numită și  ciuperca lui  Dumnezeu și  anume Agaricus Blazei  Murill).  A început atunci
introducerea  acestei ciuperci în circuitul terapiilor naturiste și alternative.

Ce beneficii oferă Agaricus Blazei Murill?

Agaricus Blazei Murill conține o clasă specială de polizaharide, cunoscute sub numele de beta-1.
glucan. Beta-glucan este un stimulator puternic al sistemului imunitar prin activarea
macrofagelor. Studiile au demonstrat beneficiile beta-glucanului nu numai prin acțiunea
pozitivă asupra macrofagelor, dar și prin stimularea limfocitelor B, a celulelor ucigașe naturale
(Natural Killer Cells) și a celulelor supresoare T.
În plus, beta-glucan este un foarte bun antioxidant și un adjuvant foarte bun în tratamentul2.
cancerului.
Beta-glucan ajută, de asemenea, la scăderea colesterolului.3.
Agaricus Blazei Murill energizează organismul la nivel celular ajutându-l să lupte contra4.
bolilor invazive și degenerative.
Rezultate bune s-au remarcat în afecțiunile sistemului nervos și al creierului, cum ar fi, în5.
cazurile de tumori la creier, scleroză multiplă și epilepsie.

Compozitie

Ce conține Agaricus Blazei Murill?

Fiecare capsulă conține (425 mg):

extract hidroalcoolic 4:1 din pulbere de Agaricus (Agaricus subrufescens), echivalent a
1000 mg pulbere 250,0 mg

celuloză microcristalină 90,0 mg
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sterat de magneziu 10,0 mg
capsulă (gelatină) 75,0 mg

Nu contine: lactate, ouă, gluten, soia, grâu, porumb, fermenți, nuci, îndulcitori artificiali, arome sau
coloranți.

Greutate netă e: 38,25 g.

Administrare

Mod de administrare recomandat (adulți): 1 sau 2 capsule, de 3 ori/ zi pe
stomacul gol sau conform recomandărilor specialistului.

Ce face atât de excepțional Agaricus Blazei Murill?

Conținutul bogat în elemente stimulante pentru organismul uman, fac din consumul acestor ciuperci
terapeutice un remediu eficient în multe afecțiuni: diabet, hepatită, boli renale, boli
cardiovasculare, reumatism, artrită, epilepsie, scleroză, demență, îmbătrânire, septicemie, leucemie,
cancer.

Atentionari

Consultați specialistul dacă suferiți de orice afecțiune sau dacă administrați medicamente de
sinteză.
A nu se administra în caz de sarcină sau lăuzie.
A nu se depăși doza recomandată pentru consumul zilnic.
A nu se lăsa la îndemâna și vederea copiilor.
Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată și echilibrată și un mod de viață sănătos.


