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GANODERMA

• Superionherbs používá k výrobě produktů z Ganodermy 
výhradně 12ti měsíční červenou Reishi pěstovanou na dlouhých 
dřevěných kmenech tzv. Duanwood Red Reishi. Každý produkt 
z Reishi nese její základní charakteristiky a hlavní účinky (ty se 
dočtete v letáku k produktu Duanwood Red Reishi Extrakt). 
Nicméně TCM (Tradiční čínská medicína) používá ke zvýšení 
prospěchu při léčbě kombinace produktů z Reishi podle druhu 
zpracování. Tím se dosahuje často vyššího účinku než při 
použití jednoho samostatného preparátu. Základním 
produktem z Reishi je extrakt, který připravujeme 
velmi účinnou metodou dvojité extrakce.

• Druhým naším produktem je Duanwood 
Red Reishi Spor – semínka houby. Podobně 
jako květiny mají pyl, tak houba má spor. 
Ve 12tém měsíci růstu, během periody trvající 
asi 10 dní, začne Ganoderma vystřelovat do 
okolí svoje semínka, tzv. spor. Spor je zachycen 
a speciální metodou za studena je rozbita 
jeho jinak velmi tvrdá a nestravitelná skořápka. 
K produkci jednoho kilogramu sporu je třeba přibližně 
1000 kg Ganodermy. Spor je považován z hlediska léčivých 
účinků za nejcennější součást Ganodermy – je to v podstatě 
esence Ganodermy. Největšího zdravotního prospěchu lze 
dosáhnout kombinací konzumace extraktu a sporu. Oba dva 
produkty působí komplexně a celostně.

Často kladené otázky
Chci docílit maximálního účinku, mohu začít s užíváním obou 
produktů najednou?
Ano můžete. Někdy se mohou projevit v prvních 10ti dnech očistné 
reakce organizmu. Pro jejich eliminaci je vhodné doplnit užívání 
Ganodermy vitaminem C.

Pokud začínám s užíváním a chci užívat jen jeden produkt 
z Ganodermy, mám zvolit Extrakt nebo Spor ?

Začněte Extraktem.
Liší se nějak dávkování nebo způsob užívání Sporu?

Pro prevenci je základní užívání stejné, tj. 
1 tobolka ráno na lačno cca 20 minut před 
jídlem. Při potřebě podpory při závažnějších 
potížích je možné dávkování zvýšit.
Který produkt je vhodnější pro dlouhodobé 

užívání?
Oba dva produkty jsou velmi vhodné pro dlouhodobé 

užívání. V Asii se doporučuje u Ganodermy užívání 
celoživotní. Užívání Extraktu a Sporu dohromady zajišťuje 

širokospektrální a silný účinek Ganodermy.
Liší se nějak účinky Extraktu a Sporu?
Základní celostní působení na posílení imunity a harmonizaci všech 
orgánů je stejný jak u Extraktu, tak u Sporu. Vzhledem k odlišným 
poměrům polysacharidů a triterpenoidů se v jednotlivých projevech 
může účinek mírně lišit viz stručný přehled na obrázku dole.
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Change your mind. Change the world.
Superionherbs™


