GanoCord
GanoCord – Główne Składniki


Ekstrakt z zarodników ganodermy grzyb Reishi



Ekstrakt z grzybni kordycepsu

Od ponad dekady dbamy oto, aby nasza oferta suplementów diety systematycznie
się powiększała – wyrastając dzięki temu na firmę wiodącą w sektorze MLM w Polsce, ale także
w branży suplementacyjnej.
GanoCord to kolejny produkt, który z dużym impetem wszedł do oferty COLWAY. Atrybuty
GanoCordu wynikają z zawartości w nim dwóch składników o POTĘŻNYM i ZBAWIENNYM dla
naszego organizmu działaniu. Czym jest nazywany przez wielu „Boski Grzyb Nieśmiertelności”
, czyli pierwszy składnik GanoCordu?
Na ten temat powstało już sporo literatury fachowej, a wiedza na temat „boskiego grzyba”
ciągle się powiększa. Mimo, iż na ten moment powstało już wiele produktów z obecnością
ganodermy w składzie, nasz produkt wyróżnia to, że ekstrakt w nim zawarty
standaryzowany jest na 20% jego składu aktywnych biologicznie zarodników ganodermy. Oraz
certyfikowany na to, aż 98% tej masy – pozyskiwana zostaje z zarodników rozłupywanych. To
z kolei powoduje, że działanie reishi w GanoCordzie jest większe, niż kiedy jest on pozyskiwany
w inny sposób.
W Medycynie naturalnej Japonii, Tajlandii i Chin stosowano reishi od tysięcy lat jako
intensywny środek odmładzający oraz wspomagający leczenie wielu chorób.

NAJWAŻNIEJSZE WŁAŚCIWOŚCI GANODERMY :


Odmładzające



Zwiększające odporność organizmu



Oczyszczające



Korzystnie wpływa na system immunologiczny

Więcej szczegółowych informacji na temat samego działania Reishi znajdziecie na naszej
stronie: www.colway.pl , w zakładce „ Do pobrania” tj. plik o nazwie: „ Grzyb Reishi – Boski
Grzyb Nieśmiertelności”.
Drugim, arcyważnym składnikiem GanoCordu jest ekstrakt z grzybni kordycepsu, który stanowi
swoiste uzupełnienie i spotęgowanie działania pierwszego składnika.
Ekstrakt z grzybni kordycepsu jest jednym z najbardziej pożądanych, w parze
z ganodermą roślinnych składników w suplementach diety. Kluczową sprawą jest dostarczenie
dzięki nim organizmowi tlenu na poziomie komórkowym aczkolwiek nie tylko. Grzybnia kordycepsu
zawiera wiele aktywnych składników: beta karoten, witaminy E i C, B1, B2, B12 cynk, selen,
magnez, żelazo, potas. 77 - mikro i makroelementów, oraz unikalne substancje takie jak:
kordycepina (adenozyna), kwas Cordyceptic (D-mannitol) i polisacharydy immunomodulujące
(beta-D-glukan).

WŁAŚCIWOŚCI KORDYCEPSU:


Zwiększa odporność w stanach depresyjnych (jest inhibitorem aktywności enzymu
zwanego monoaminooksydazą- MAO stosowanych w lekach antydepresyjnych) przy
zaburzeniach odpornościowych i immunopresyjnych np. w AIDS.



Zwiększa

odporność

organizmu

przed

różnymi

wpływami

wewnętrznych

i zewnętrznych oraz wykazuje silne właściwości antyalergiczne.


Oczyszcza organizm z toksycznych substancji, naturalnie eliminuje trucizny,
pozostałości leków, radionuklidów, metali ciężkich, soli i inne.



Działa jak naturalny antybiotyk, hamuje pneumokoki, gronkowce, paciorkowce
i zwalcza wiele innych zarazków.



Wpływa to destrukcyjnie także na różnego rodzaju wirusy, w tym adenowirusy,
grypę, zapalenie wątroby, opryszczkę i nietypowe zapalenie płuc. Ma potężny wpływ
na pierwotniaki (chlamydia, mocznika w osoczu, trichomonas, itp.), helminthes (robaki)
oraz grzyby. Leczy schorzenia układu krążenia i zmniejsza ryzyko zatykania naczyń
krwionośnych.



Likwiduje skutki uboczne chemio i radio terapii.



Normalizuje mikroflorę przewodu skóry, gardła i dróg oddechowych.



Normalizuje pracę nerek.



Poprawia jakość snu i eliminuje zmęczenie.



Obniża ciśnienie.



Reguluje przemianę materii.



Zwiększania energię fizyczną (działanie adaptogenne).



Poprawa wydolność fizyczną sportowców.
Dzięki połączeniu tych dwóch wyjątkowych składników uzyskaliśmy unikatowy produkt
– dla wymagających - o działaniu tak szczególnym na nasz organizm, że nie mógł on nie
zająć swojego zaszczytnego miejsca, wśród suplementów diety COLWAY.

Kontakt z nami:
tel: +48 790 010 702
e-mail: kolagenbiuro@gmail.com
www.koszalinkolagen.colwayinternational.com
www.zdrowiej.net.pl
www.kolagenotwock.colwayinternational.com

