MYKOTERAPIA - NASZE SHIITAKE
Zwana również fungoterapią, oznacza leczenie grzybami. Wiele grzybów
ma właściwości lecznicze, dzięki którym już setki lat temu znalazły zastosowanie
w medycynie naturalnej. Najbardziej znanymi i efektywnymi grzybami leczniczymi
są te wykorzystywane w medycynie Dalekiego Wchodu.
ZDJĘCIA NASZYCH GRZYBÓW SHITAKE

Tych zdjęć nie znajdziecie w Internecie. Za pomocą żadnej wyszukiwarki.
Ani w żadnym materiale, jaki został kiedykolwiek wydrukowany, bądź
publikowany w inny sposób. Są to bowiem nasze zdjęcia. NASZYCH Shiitake!
Zrobione w grudniu 2016 roku w hodowli tych grzybów w Chinach przez polskiego
wysłannika firmy importującej ten surowiec. Nikt oprócz nas tych fotografii nie
otrzymał!
To wyjątkowa hodowla i wyjątkowe grzyby. Takich właśnie potrzebowaliśmy,
by „poprawić” ColdeKę tak, jak zostało to zrobione. Najlepszych w całych Chinach
grzybów-laureatów nagród w latach 2015-2016.

Identycznie mają się sprawy z Ganodermą i z Kordycepsem. Wzięliśmy się
w COLWAY bardzo poważnie za sprawy mykoterapeutyczne.
Spośród czterech najsłynniejszych grzybów medycyny dalekiego Wschodu mamy
już w suplementach COLWAY ekstrakty trzech:
Maczużnika chińskiego (Cordyceps sinensis)czyli Kordycepsu,
Lakownicy lśniącej (Ganoderma lucidum) czyli inaczej Reishi, hing zhi,
Twardziaka jadalnego (Lentinius edodes) czyli Shiitake, Poku, Ta-ké.

Jakiego jeszcze nie mamy?
Żagwicy listkowatej (Grifola frondosa), czyli inaczej Maitake.
Przyjdzie kiedyś kolej i na nią…
COLWAY będzie więc miał również swoje oblicze mykoterapeutyczne.
Na tych czterech grzybach też jeszcze nie musi być końca. Mamy coraz lepsze
możliwości ekstrakcji, lecz również świetne technologie eliminowania z substancji
antagonistycznych. Świat ogląda się więc ponownie w tę stronę: ku coraz bardziej
„gęstym” ekstraktom grzybów pochodzenia chińskiego. One – o zgrozo – leczą.
Co leczą i jak, to już musicie dowiedzieć się sami. Bowiem przepisy unijne nie
pozwalają nam o tym pisać. Na szczęście jest to proste. Wystarczy wyszukiwarka
internetowa Google. Uczcie się o składnikach, z jakich tworzy się coraz więcej
preparatów medycyny zdrowia.
Naszą zaś rolą będzie dostarczanie Wam najlepszych spośród dobrych
suplementów.
Jarosław Zych

ColDeKa
Suplement bazujący na ekstrakcie z
Shiitake, standaryzowanym na
zawartość polisacharydów oraz
ekstrakcie z drożdży Sacchromyces
cerevisiae standaryzowanym na
zawartość beta-D-glukanu.
Wzbogacony w witaminy: D3 oraz K2.

GanoCord
Zestawienie dwóch ekstraktów.
Ekstrakt z zarodników Reishi - grzyba
uznawanego za synonim
nieśmiertelności w medycynie
Dalekiego Wschodu
oraz ekstrakt z grzybni Kordycepsu
- niezwykłego grzyba łączącego w
sobie organizm roślinny ze
zwierzęcym.

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

