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Agaricus - ekstrakt 40%
polisacharydów - 90 kaps
Cena

49,00 zł

Cena poprzednia

79,00 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

do 48 godzin

Numer katalogowy

KAT00047

Kod EAN

5905279845251

Producent

Yango

Opis produktu
Agaricus Blazei Murrill to brazylijskie grzyby jadalne o niskiej kaloryczności i wysokiej zawartości składników odżywczych jak:
minerały, witaminy i aminokwasy. Wywodzą się z małej miejscowości o nazwie Piedade. W 1960 japoński naukowiec Takatoshi
Furumoto, po odkryciu tego grzyba wysłał go do jednostki badawczej w Japonii, aby go przebadać. Z jego analizy wynika iż
Agaricus ABM posiada wyższy poziom białka i węglowodanów niż większość grzybów. Mimo aktywności składników
odżywczych, zainteresowanie nim związane jest z jego leczniczymi właściwościami.
Dlaczego jest tak korzystny dla zdrowia?
Podobnie jak wiele innych grzybów ten jest bogaty w żelazo, cynk, niezbędne aminokwasy (białka), włókna i minerały.
Grzyby Agaricus zawierają wyższe stężenie beta-glukanu niż jakiekolwiek inne grzyby. Beta-glukany są bardzo silnym
środkiem pobudzającym układ odpornościowy.
Zawiera również najwyższe stężenie ergosterolu. Składnik ten jest potężnym środkiem do „walki” z guzami.
Zawiera naturalne substancje jak: lektyny, białka kwasu rybonukleinowego oraz związki: ksyloglukan i heteroglukan.
Korzyści zdrowotne
Grzyb Agaricus jest jednym z głównych składników w wielu oczyszczających i detoksykacyjnych produktach na rynku. Ma
pozytywny wpływ na zdrowie w wielu dziedzinach:
• Alergie
• Cukrzyca
• Zaćma
• Chroniczne zmęczenie
• Zaburzenia wątroby
• Zaparcia
• Stymulacja układu odpornościowego
• Redukcja problemów trawiennych
• Układ sercowo-naczyniowy
• Kontrola wagi
• Nowotwory
W Japonii agaricus został oficjalnie uznany za środek antynowotworowy. Może zahamować rozwój raka i doprowadzić do jego
remisji. Szczególnie przydatny okazał się w procesach leczenia raka piersi oraz raka wątroby. Składniki w nim zawarte mogą
efektywnie zdymisjonować obciążenia organizmu oraz „twory” pojawiające się, np.; w skutkach stosowania chemioterapii.
Jedną z niezwykłych cech ABM jest to, że aktywuje naturalny system ochronny organizmu poprzez stymulację układu
odpornościowego. Grzyb Agaricus stosowano w medycynie ludowej by niwelować powstawanie wielu chorób infekcyjnych.
Centrum National de la Recherche Scientifique zbadało wpływ wyciągu ABM na otyłych szczurach. Zaobserwowano u zwierząt
poddanym suplementacji ABM zwiększoną energię, co w rezultacie pomogło im spalić więcej kalorii oraz zahamowało przyrost
ciężaru. Naukowcy podkreślają potencjalne miejsce ABM w spektrum narzędzi do promowania zdrowej masy ciała.
Czy Agaricus Blazei Murill jest w stanie poprawić funkcję wątroby u pacjentów z wirusowym zapaleniem wątroby typu B?
Wydział medycyny Chińskiej w Taipei zaangażowany w badaniach był przez jeden rok, by uzyskać odpowiedź na to pytanie.
Obserwacje wykazały, że rzeczywiście ekstrakt z agaricusa daje potencjalne korzyści dla pacjentów zmagających się z tą
chorobą w zakresie normalizacji funkcji wątroby. Dodatkowo badania kliniczne sugerują, że suplementacja ekstraktem ABM
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może poprawić insulinooporność u niektórych osób z cukrzycą i pomaga zmniejszyć uszkodzenia oksydacyjnego stresu.
Beta-glukany zawarte w agaricusie pomagają w promowaniu wzrostu komórek ochronnych oraz wspomagają proces
detoksykacji chemicznych i toksycznych metali. Badania przeprowadzone przez Departament Gastroenterologicznej Chirurgii
Szpitala Uniwersyteckiego Ulleval w Oslo wykazują, że grzyby te mogą być bardzo przydatne przed niektórymi szkodliwymi
zakażeniami organizmu, które wpływają na ludzi. Jest to ogromna garść informacji nie tylko o ABM, ale również o innych
grzybach leczniczych. To ogólnie ciekawy temat, a zgromadzone informacje mogą okazać się przydatne i skorzystać na tym
może każdy aspekt życia człowieka.
Ekstrakt standaryzowany na 40% polisacharydów
Bez dodatków i wypełniaczy
Kapsułki roślinne odpowiednie dla wegetarian i wegan
WARTO WIEDZIEĆ!
Preparaty zawierające agaricusa blazei murill, jeśli mają wykazać terapeutyczne rezultaty, muszą spełnić pewne warunki.
Szczególną uwagę należy zwrócić na to, czy interesujący nas produkt jest ekstraktem, czy też sproszkowanym grzybem –
wyłącznie ekstrakt zapewni nam satysfakcjonujący wpływ na organizm. Kolejnym czynnikiem oceny jakości produktu jest
standaryzacja ekstraktu (w przypadku agaricusa standaryzacja dotyczy polisacharydów, najważniejszej substancji czynnej
grzybów leczniczych) – na rynku można spotkać ekstrakty ze standaryzacją 5%-45%.
Kapsułek/opakowanie
90x 450mg
Sugerowana dawka dzienna
2 kapsułki
1 opakowanie wystarcza na
45 dni
Rodzaj kapsułek
Wegetariańskie

Składnik aktywny
Ekstrakt z grzyba Agaricus
w tym polisacharydy

1 kapsułka
450 mg
180 mg

2 kapsułki
900 mg
360 mg

Sposób użycia: 2 kapsułki dziennie po posiłku. Popić dużą ilością wody. Nie przekraczać zalecanej porcji dziennej.
Składniki: ekstrakt z grzyba Agaricus Blazei Murill standaryzowany na 40% zawartości polisacharydów; otoczka kapsułki:
celuloza roślinna.

wygenerowano w programie shopGold

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

