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Cordyceps

Cordyceps Sinensis Är enligt TKM bra för Jing-essansen,
stärker Yang och Yin, fuktar och stärker Lungan, minskar
Slem, Mucus. Mycket bra stärkande och energi höjande
svamp och adaptogen, vitalitet höjs. Stärker Njurens
funktioner, immunitet samt även sexuell funktion, är
uppbygande och skyddande för leverorganet.
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Reishi

Ganoderma Lucidium är enligt TKM blod och energi
stärkande och löser mucus och plegm samt minskar hosta
och väsandning, stärker flera inre organ, lugnar Shen och
höjer humöret. Tonifierar immunförsvaret och mottaglighet
mot infektioner minskar. Skyddar levern, är anti
inflammatorisk och bra för lungor, är anti-allergisk,
avstressande och lugnande.

Coriolus

Trametes Versicolor minskar och löser fukt och slem,
stärker och när shen. Vitaliserar Qi energin, föryngrande,
minskar effekter av åldrande om tas regelbundet enligt
TKM. Mycket använd vid kronisk virus infektion och
hepatiter, bra för att skydda lever. Används för
inflammatorisk tarmsjukdom som IBS, Crohn och Ulcerös
kolit.

Maitake

Enligt TKM är Grifola frondosa bra för mage och tarm,
stärker njurar och gör skellettet stakare, Stärker immunitet
och qi-energi samt blod och minskar hunger. I Asien ett
vanligt komplement vid cancer behandling, diabetes, högt
blodtryck, högt kolesterol. Vid hepatit B och C, HIV, och
candiasis. Populär också vid matbordet.

Shiitake

Enligt TKM så reglerar Lentinula Edodes mage, tarmar,
stärker lever och hjärta, tonifierar qi-energi och
blodbildning samt löser vid en trög matsmältning, gör
kroppen lättare. I Asien ett vanligt komplement vid cancer
behandling, vid diabetes och för att hålla kolesterol på rätt
nivå.. Forskning har visat bra stärkande effekt på
immunitet.

H06
320kr

Hoelen

Enligt TKM så kan Poria Cocos tas  dagligen för att 
stärka ämnesomsättning, matsmältning, och energi, 
minska stress känslor. Är en bra diuretisk svamp som tar 
ut vatten ur kroppen och löser upp mucus, plegm, 
Försiktighet: om det finns en kraftig diures av urin 
speciellt när det samtidigt finnns avkylning, frusenhet. 
90 st kapslar10:1 koncentrat
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Chaga

Inonotus Obliquus populär inom folkmedicin i Ryssland 
och östra Europa bla. för gastrit, magsår, tumörer, 
diabetes och högt blodtryck. En bra svamp för att 
förbättra immunförsvar och skydda mot infektioner. 
Chaga är också känd för sin kraftfulla antioxidant effekt
med bla. antioxidanter som inonoblins, pelligridins 
m.fl. .
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Agaricus

Agariícus Brasiliensis är Glucanrik vilket ger normala
blodfetter och sockernivåner i blodet, den stärker
blodcirkulation, bukspottkörtel och leverns funktioner
samt både skyddar mot och minskar bakteriella och
virala infektioner En av de absolut bästa svamparna på
att förbättra immuförsvar och mycket bra vid allergier.
Kan tas under akuta infektioner.

Lejonman

Hericium Erinaceus har högt innehåll av olika proteiner
och av B-D-glucaner som anses vara mycket bra på olika
sätt för immunförsvaret, samt ergosterol. Innehåller
också två familjer av ämnen, hericinones och erinacines
vilka starkt stimulerar syntes av NGF (nerve growth
factor), befrämjar neuronernas förnyelse, reparation och
myelinering av nervtrådar. 

Tremella

Tremella Fuciformis stärker Lungor, mentala funktioner,
koppsvätskor och sekret bra vid Yin-svaghet, torra
slemhinnor, irritations och torrhosta, vid Astma, torr mun,
trötthet, sömn problem, dåligt minne, dålig aptit,
försvagat nervsystem, Hjärtklappning, konstipation. Bra
vid speciellt längre tids användning.
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Mi Huan Jun

Armillaria Mellea (honungs svamp). Enligt TKM har
en lugnande effekt på lever organ och meridian. Har i
mycket samma effekter som örten Tian Ma men anses
mer verksam i att motverka yrsel, huvudvärk,
krampningar och effekter av stroke. Populär i Asien
mot tumörer, för att minska effekter av åldrandet. Har i
studier visat sig en bra immunhöjande och
antibakteriell effekt. Huvudört i patentet EW09
Krysantemum +3 i East West serien.
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Ostron
Skivling

Pleurotus Ostreatus En bra matsvamp och i Asien är
den även känd som en utmärkt läkesvamp. I forskning
visat sig sänka höga blodfett nivåer. I Asien mycket
använd för att stärka immunförsvar, motverka cancer
och skydda leverorganet samt har egenskaper som
gör den bra för att fördröja åldrandet.

H13
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Reishi Oil

Reshi Spore Oil Används i Asien och i Väst för
livskvalitet, bättre immunitet, fördröja åldrande, ge
hälsosam hud, minska smärta. Nu även för att skydda
kroppen och speciellt leversystem mot miljögifter,
skydda mot hjärt och vaskulära sjukdomar i
nervsystem, sänka blodsocker, reglera matsmältnings
systemet, stärka lungfunktion och minska
inflammation. Bra för avspänning och lugn. I Asien
mycket för att stötta hälsa och motverka bieffekter vid
behandling av cancer, även för att stärka efter
kirurgiska ingrepp och motverka återbildning av
tumörer.
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PS7

PS7 har hög koncentration av olika sorters beta
glucans och relaterade polysaccarider. Denna
blandning är idealisk för en bredare aktivering av
immunsystem tex. vid kronisk försvagning av
immunitet. Ger immunförsvar ett bra stöd under
behandling av sjukdomar med kraftiga och
nedsättande mediciner vid tex. cancer, aids, hepatit
m.m.
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IS Complex har polysaccarid rika extrakt av fleara
läkesvampar, biomassa av Cordyceps och EGCG
(Epigallocatechin gallate) som är en viktig antioxidant
från grönt te. Preparatet är starkt tonifierande på
energi allmänt. Bla. stärks lung och njur funktion,
immunitet och sexual förmåga. IS-Komplex hjälper tex.
för att minska negativa effekter av stress genom att
bla. energinivåer, ämnesomsätning och
immunförsvarets funktioner hela tiden stärks och
vitaliseras.
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Mesima

Phellinus Linteus (Sang Huang) populär I Kina,
Japan, Korea som ”mirakel medicin” för att fördröja
åldrandet. I forskning i Korea på 2000-talet har
svampen visat höjning av immunförsvar och även anti-
tumör effekt och fungerat bra ihop med cytostatika.
Gav i denna forskning bla. resultat vid Prostata cancer.
Populär idag i Asien för tumörer, HIV, Diabetes,
Sårläkning, Angina, Diarré och Flytningar. Läs mer!
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Chih

Antrodia Camporata Populär läkesvamp i Taiwan,
traditionellt använd för alkohol skada, lever sjukdom,
cancer, virus infektioner, högt blodtryck, hjärtsjukdom
och arterioskleros. Forskning indikerar en skyddande
effekt mot hepatit B och leverskador av alkohol samt
motverkan av cancercell växt i lever, prostata, blåsa,
bröst och oralt. Forskning visar miskning av
arteriskleros och kärlvidgande egenskaper Läs mer!

Läkande Svampar enligt det Traditionella          Kinesiska        Hälsosystemet  60 kapslar per burk,  moms 12% tillkommer,  Frakt med spårbart paket 54 - 69kr

Läkesvamparna kommer från England som gått ur EU vilket har ökat priset 26,7% med import moms och tullkostnader, därav ökade priserna nedan Läkesvampar från MRL i 
USA som exporteras via Tyskland till Sverige - Se längst ner på sidan. Rabatt ges om man köper 3 av varje sort. Köper man 1 av varje sort är det pris per styck som gäller.
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MRL Läkesvampar från USA via Tyskland
1 burk 90 tabletter pressat koncentrat 312kr, Köp 3 burkar med 10% rabatt 842kr

M1 Agaricus Blazei  M7 Ostronskivling Pleurotus Ostreatus

M2 Cordyceps Sinensis    M8 Zhu Ling Polyporus Umbellatus

M3 Coriolus Versicolor  M9 Poria Cocos

M4 Lejonman Hericium Erinaceus              M10 Reishi Ganoderma Lucidum           

M5 Maitake Grifola Frondosa M11 Shitake Lentinula Eodes

M6 Chaga Inonotus Obliquus M12 Hericor-MRL  Lejonman/Coriolus
MycoNutri - Mushroom4Pets från UK via Tyskland, för hund och katt
1 burk 60 kapslar granulat koncentrat 255kr, Köp 3 burkar med rabatt = 661kr

              

MUSHROOMS 4 PETS ARMILLARIA PLUS - 60 CAPSULES 

MUSHROOMS 4 PETS CORDYCEPS PLUS - 60 CAPSULES 

     MUSHROOMS 4 PETS REISHI FLEX - 60 CAPSULES 

MUSHROOMS 4 PETS REISHI PLUS - 60 CAPSULES

lien ilLiT:• 'Mi@ me»

https://www.mycologyresearch.com/products/hericor
https://myconutri.com/products-107/mushrooms-4-pets.html



