
               ΓΑΝΟΔΕΡΜΑ LUCIDUM           
    

                           
    30 ΛΟΓΟΙ ΓΙΑ ΝΑ ΒΑΛΕΙΣ ΤΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΝΕ ΓΑΝΟΔΕΡΜΑ ΣΤΗΝ 
ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΣΟΥ!!
1.    ΚΑΡΚΙΝΟΣ: Το μανιτάρι Reishi βοηθά στην μείωση του κίνδυνου από 
καρκίνο και ακόμα βοηθάει απίστευτα στην καταπολεμησή του. Περιέχει 
περισσότερους από 154 τύπους αντιοξειδωτικών και περιέχει β-γλουτάνη, 
lentinan (πολυσακχαρίτης), οργανικό γερμάνιο, τα οποία δρουν μαζί και 
έτσι αποτελούν το καλύτερο όπλο ενάντια στον καρκίνο.
2.    ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΚΑΡΔΙΑΣ: Το Reishi βοηθά στη βελτίωση για πρόληψη 
καρδιακών αθενειών και εμφραγμάτων. Επιδρά στον έλεγχο της 
κυκλοφορίας του αίματος, στη μείωση των λιπιδίων στο αίμα και εμποδίζει 
την αρτηριοσκλήρωση επειδή περιέχει αδενοσίνη και τριτερπένια.
3.    ΑΝΤΙ ΓΗΡΑΝΣΗ: Το Reishi περιέχει πολλά αντιοξειδωτικά όπως 
πολυφαινόλες, φλαβονοειδή, βιταμίνη C κλπ. Αυτά όλα επιτίθενται στις 
ελεύθερες ρίζες και το οργανικό γερμάνιο βο-ηθά στην οξυγόνωση  πράγμα 
που σημαίνει ότι βοηθά στην μάχη ενάντια στην γήρανση και δίνουν 
μακροβιότητα.
4.    ΕΛΕΓΧΟΣ ΒΑΡΟΥΣ: Το Reishi βοηθά το σώμα στο να χάσει 
βάρος, να κάψει λίπος και δίνει ένα φυσικό διεγερτικό μεταβολισμό λόγω 
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της σύμπραξης όλων των συστατικών του. Με την ενεργοποίηση του 
μεταβολισμού αρχίζουν να καίνε πιο πολύ από το αποθηκευμένο λίπος.
5.    ΕΝΕΡΓΕΙΑ: Η ενέργεια που δίνει το Reishi τονώνει τόσο το σώμα 
όσο και το μυαλό, επειδή το οργανικό γερμάνιο είναι το καλύτερο μανιτάρι 
που βοηθά στην οξυγόνωση των κυττάρων που βελτιώνουν την συνολική 
ενέργεια
6.    ΕΠΙΔΕΡΜΙΔΑ: Τα αντιοξειδωτικά του Reishi προστατεύουν την 
επιδερμίδα από τιε επικίνδυνες δράσεις των ελευθέρων ριζών οι οποίες 
είναι και η αιτία για τις ρυτίδες και την γήρανση του δέρματος. Το reishi 
επίσης βοηθά στην αντιμετώπιση του καρκίνου του δέρματος.
7.    ΑΡΘΡΙΤΙΔΑ: Το Reishi βοηθά στο να εμποδίσει να μειώσει τον 
κίνδυνο και να πολεμήσει την ρευματοειδή αρθρίτιδα. Αυτό διότι υπάρχει 
παράλληλη δράση των τρτερπενίων, του ορ-γανικού γερμάνιου και των 
ρυθμιστών του ανοσοποιητικού που επιτρέπουν το έλεγχο των φλεγμονών 
το ανοσοποιητικό σύστημα προσαρμόζεται ανάλογα
8.    ΟΣΤΑ: Λόγω της παρουσίας του ασβέστιου και της Βιταμίνης D 
και άλλων συστατικών που βοηθούν την απορρόφησης του ασβέστιου 
βελτιώνοντας τα οστά, η καθημερινή κατανάλωση του μανιταριού Reishi 
βοηθάει στην διατήρηση της πυκνότητας των οστών
9.    ΧΟΛΗΣΤΕΡΟΛΗ: Το Reishi βοηθάει στο να μειωθούν τα επίπεδα της 
χοληστερόλης και επίσης βελτιώνει την αναλογία μεταξύ της κακής και της 
καλής χοληστερόλης μειώνοντας το επίπεδο της κακής επειδή ακριβώς 
περιέχει τριτερπένια και αδενοσίνη.
10.    ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ: Το Reishi βοηθάει στην ανάπτυξη της παχυσαρκίας 
επειδή σταματά την μετακί-νηση της γλυκόζης στα κύτταρα λίπους. Αυτοί 
που ακολουθούν υγιεινή δίαιτα, ασκούνται τακτικά και καταναλώνουν reishi 
είναι σχεδόν αδύνατο να γίνουν παχύσαρκοι.
11.    ΔΙΑΒΗΤΗΣ: Το Reishi βελτιώνει τον μεταβολισμό σε σχέση με τα 
λιπίδια και την γλυκόζη και ε-μποδίζει τις απότομες αυξήσεις του επιπέδου 
σακχάρου του αίματος εξισορροπώντας έτσι τον γενικό μεταβολισμό.
12.    ΣΑΚΧΑΡΟ: Το σάκχαρο στο αίμα έχει την τάση να αυξάνεται με την 
ηλικία, αλλά οι πολυφαινόλες και οι πολυσακχαρίτες στο Reishi βοηθούν 
στην μείωση του επίπεδου ου σακχάρου
13.    ΥΠΕΡΤΑΣΗ: Το Reishi βοηθάει στην μείωση της αρτηριακής πίεσης 
λόγω το ότι καθαρίζει το αίμα και δίνει ελαστικότητα στις αρτηρίες



14.    ΓΑΣΤΡΙΤΙΔΑ: Χάρις στα θαυμάσια συστατικά που περιέχει το 
μανιτάρι, καταπολεμά με αποτελεσματικότητα το ελικοβακτηρίδιο του 
πυλωρού. Ειδικότερα τα κύτταρα  του στομάχου δουλεύουν καλύτερα 
χάρις στην διαδραστικότητα των συστατικών του που ελέγχουν την έκκριση 
οξέων
15.    ΔΥΣΚΟΙΛΙΟΤΗΤΑ: Λόγω τη μεγάλης ποσότητας αδιάλυτων φυτικών  
ινών  και ημι-κυτταρίνων επιτρέπει την σωστή λειτουργία του ορθού. 
Αυτό βελτιώνει τις πεπτικές λει-τουργίες και επιτρέπει την εξόντωση των 
βλαβερών ενώσεων από το σώμα.
16.    Αλτζχάιμερ: Το Reishi βελτιώνει την ενδυνάμωση της μνήμης, και 
παρόλο που δεν υπάρχει καμιά γνωστή θεραπεία το Reishi  βοηθά στην 
διαδικασία της μείωσης  της ακετυλοχολίνης του εγκέφαλο που είναι και η 
αιτία για το Αλτζχάιμερ
17.    Πάρκινσον: Τα αντιοξειδωτικά του μανιταριού Reishi βοηθούν στο να 
εμποδιστεί η φθορά κυττάρων του εγκεφάλου που είναι μια από τις αιτίες 
που οδηγούν στο Πάρκινσον, και αυτοί που καταναλώνουν τακτικά τα 
μανιτάρια είναι σχεδόν απίθανο να νοσήσουν
18.    ΕΘΙΣΜΟΙ: Χάρις στην διαδραστικότητα των οργανικών συστατικών 
όπως το γερμάνιο και τα αντιοξειδωτικά βελτιώνει την λειτουργία του 
νευρικού συστήματος με αποτέλεσμα τον έλεγχο των διάφορων εθισμών
19.    ΗΜΙΚΡΑΝΙΕΣ: Ακριβώς όπως τα συστατικά του ηρεμούν το νευρικό 
σύστημα μαζί με τα τριτερπένια που ελέγχουν τους πόνους και τις 
φλεγμονές, βοηθάει στο μέγιστο στη μάχη κατά της ημικρανίας.
20.    ΗΠΑΤΙΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ: Το Reishi στο να εμποδίζεται η ηπατική 
ανεπάρκεια διότι οι κατά της ίνωσης και οι ανοσολογικές του ιδιότητες 
εμποδίζουν την δυσλειτουργία του ήπατος. Όλα αυτά
με την διαδραστικότητα των συστατικών του
21.    ΝΕΦΡΙΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ: Μελέτες στην Ιαπωνία δείχνουν ότι το 
Reishi έχει μεγάλη δράση στην καλύτερη λειτουργία των νεφρών. Από την 
νεφρίτιδα μέχρι και την νεφρική ανεπάρκεια φαίνεται ότι η διαδραστικότητα 
των συστατικών του μανιταριού ελέγχει και καταπολεμά τέτοιου είδους 
προβλήματα.
22.    ΤΡΟΦΙΚΗ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΗ: Η λεντινάνη που βρίσκεται στο Reishi 
βοηθά το σώμα να σκοτώνει τα βακτήρια που προκαλούν τροφικές 



δηλητηριάσεις και εξουδετερώνει τις τοξίνες που παράγονται από αυτά τα 
βακτήρια
23.    ΑΝΟΣΟΠΟΙΗΣΗ: Οι πολυφαινόλες, τα φλαβονοειδή, η β-γλουτάνη 
και η λεντινάνη που κότα κύριο λόγο βρίσκονται στο μανιτάρι βοηθούν στην 
ενίσχυση του ανοσοποιητικού συστήματος, στην ενδυνάμωση της υγείας 
και στην μάχη ενάντια στις μολύνσεις
24.    ΓΡΙΠΗ & ΚΡΥΟΛΟΓΗΜΑΤΑ: Το reishi βοηθά στο να εμποδίζει 
την γρίπη και τα κρυολογήματα ακριβώς διότι η διαδραστικότητα της  
επίδρασης των ανοσοτροποποιητικών συστατικών του βελτιώνει σημαντικά 
τις άμυνες μας
25.    ΑΣΘΜΑ: Οι αντιφλεγμονώδεις ιδιότητες του γερμάνιου, των 
τριτερπενίων επιτρέπουν την χαλάρωση των μυών που υποστηρίζουν 
τους βρογχικούς σωλήνες ελαττώνοντας την δριμύτητα από το άσθμα. 
Επιπρόσθετα στην επίδραση των ανοσοτροποποιητικών συστατικών του 
εμποδίζουν την εκδήλωση της αναταραχών
26.    ΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΠΗΤΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ: καθώς το Reishi  έχει συστατικά που 
αυξάνουν τις άμυνες και με το γερμάνιο επίσης που αυξάνει την παραγωγή 
της ιντερφερόνης, βοηθάει πολύ ενάντια στον έρπητα και σε άλλους ιούς 
όπως η ηπατίτιδα, τα θηλώματα, ο HIV κλπ
27.    ΑΛΛΕΡΓΙΕΣ: Η παρουσία των τριτερπενίων όπως οι  αντιισταμινικές 
δράσεις του γανοδερικού οξέως μειώνουν τις αλλεργίες. Έτσι αν υποφέρετε 
από αλλεργίες θα πρέπει να εξετάσετε σο-βαρά την περίπτωση να 
παίρνετε το Reishi πολύ τακτικά.
28.    ΑΥΤΟΑΝΟΣΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ: Χάρις στην δράση της λεντινάνης και 
των άλλων πολυσακχαριτών όπως η β-γλουτάνη ρυθμίζουν την λειτουργία 
του ανοσοποιητικού συστήματος μας και επι πλέον καταπολεμούν 
ασθένειες όπως η ψωρίαση, η λεύκη, ο λύκος, η αρθρίτιδα κλπ
29.    HIV: Οι επιστήμονες στην Ιαπωνία βρήκαν ότι η λεντινάνη του 
μανιταριού Reishi βελτιώνει το ανοσοποιητικό μας σύστημα και βοηθάει 
στο να μειωθεί η επίθεση από τον Ιό του HIV στα υγιή κύτταρα του 
ανοσοποιητικού συστήματος. Αυτό σημαίνει ότι το Reishi βοηθά στο να 
εμποδιστεί η εξάπλωση του HIV
30.    ΑΓΧΟΣ: Οι διαδραστικές ιδιότητες των συστατικών που βρίσκονται 
στο Reishi επιτρέπουν την χαλάρωση του νευρικού συστήματος και 
βοηθούν στη μείωση του stress και του άγχους τα ο-ποία έχουν γίνει 



παράγοντες υψηλού κινδύνου ασθενειών σήμερα
  
Το αναγνωρισμένο έγκυρο Εθνικό Ινστιτούτο Υγείας και η Εθνική Ιατρική 
βιβλιοθήκη στην ιστοσελίδα τους www.pubmed.gov αναφέρουν τις  
τεκμηριωμένες βιολογικές δράσεις και φαρμακολογικές ιδιότητες του 
Ganoderma Lucidum.
 
ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΜΕ ΓΑΝΟΔΕΡΜΑ LUCIDUM ΘΑ ΤΑ ΒΡΕΙΤΕ ΣΤΟ:
www.ganodermaclub.dxnnet.com
Πληροφ.Τηλ: 6985997543
e-mail:sakisg16@yahoo.gr
Ανεξαρτητος Συνεργατης DXN GREECE
Αθανασιος Γαλανοπουλος.
GanodermaClub.
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