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Link do produktu: https://ziola.unadegato.pl/reishi-forte-p-43.html

REISHI FORTE
Cena

135,00 zł

Dostępność

Dostępny

PKWiU

10.89.19.0

Opis produktu
Ganoderma lucidum (nazwa polska Lakownica lśniąca).
Składniki: rozłupane zarodniki grzybka Reishi (Ganoderma lucidum) oryginalne i sprowadzone bezpośrednio z Fujian
Xianzhilou Nutra-Industry Co., Ltd. - Chiny
Sposób użycia: 2 do 4 kapsułek dziennie.
Preparat nie może stanowić substytutu zróżnicowanej diety.
Skład chemiczny : polisacharydy Ganoderma Lucidum (6,17 mg/g), organiczny german i selen, proteiny (13,12%),
ganodermiczny kwas trójterpenowy (3,86%)
Zawartość opakowania: 80 kapsułek a 250 mg. Przechowywać w chłodnym i suchym miejscu.
Przeciwwskazania: nie przekraczać dawki dziennej w wysokości 4 gram. Nie podawać kobietom w ciąży oraz w okresie
karmienia piersią.
Przeciwwskazania względne i okresowe: osoby przyjmujące leki powinny zasięgnąć porady lekarza przed użyciem tego
preparatu. Chronić przed dziećmi.
Producent: Fujian Xianzhilou Nutra-Industry Co., Ltd., Chiny24
Importer: Centrum Ziołolecznictwa, 05-092 Łomianki, ul. Warszawska 71 A
Najlepiej spożyć przed: 24 miesięce od daty produkcji
Data produkcji: na opakowaniu

Ludzie od najdawniejszych czasów marzyli o osiągnięciu długowieczności a nawet nieśmiertelności. W Chinach wierzono w
nieśmiertelność (wyznawcy Taoizmu) i poszukiwano eliksiru młodości. Już około 7000 tysiacy lat temu poznano w Chinach siłę
rosnącego na skalistych wyspach magicznego grzyba zwanego "Ling Zhi". W języku chińskim słowo ling oznacza siłę duchową.
Legendy głoszą, że jeden z cesarzy wysłał kilkusetosobową wyprawę (bez prawa powrotu bez osiągnięcia celu) w
poszukiwaniu eliksiru nieśmiertelności. Jedna z legend głosi, że celem podróży była Japonia. Pierwszy opis grzybka "Ling Zhi",
w Japonii zwanego "Reishi" pojawił się w III wieku p.n.e.. Grzybek ten występuje w różnych odmianach różniących się nie tylko
działaniem ale i kolorami. Za najbardziej pozytywnie działającą odmianę uważano Reishi koloru czerwonego. Według dawnych
wierzeń znalezienie dziko rosnącego grzyba zapewniało nieśmiertelność, a spożywanie hodowlanego - długowieczność. Dzięki
wiedzy przekazywanej z pokolenia na pokolenie Reishi jest do dnia dzisiejszego stosowane na Dalekim Wschodzie. Ze względu
na rzadkie występowanie w naturze tego grzyba i jego niezwykłe właściwości ceniony był bardziej od złota. Świat Zachodni
niestety odkrył dobroczynne działanie Reishi dopiero w XX wieku. Opracowanie metod hodowli Reishi pozwoliło na
upowszechnienie i rozszerzenie badań nad właściwościami grzyba.
Unikalny preparat "Reishi puder" zawierający 99,9% zarodników czerwonej odmiany grzyba Reishi (Ganoderma Lucidum Lakownica lśniąca).
Preparat ten posiada certyfikaty Unii Europejskiej, certyfikat koszerny w USA, dopuszczenie do obrotu GiS w
Polsce oraz wiele innych (ECOCERT, GMP, JAS, ISO 9001-2000 i inne).
Dostawa testowana przez pracownię prof. Mieczysława Kurasia Zakładu Ekotoksykologii Roślin Uniwersytetu
Warszawskiego.
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