Grzyby to coś
więcej niż tylko smak
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Jakość, działanie i bezpieczeństwo to trzy najważniejsze aspekty i trzy podstawowe kryteria wyboru,
o których powinniśmy pamiętać wybierając produkty na bazie grzybów terapeutycznych.
W firmie MycoMedica już od ponad 10 lat zajmujemy się produkcją i sprzedażą suplementów
grzybowych. Zdobyliśmy bogate doświadczenie i dzięki niemu oferujemy receptury najwyższej jakości.
Na rynku obecnie jest dostępnych wiele suplementów na bazie grzybów.
Na co zatem zwracać uwagę dokonując wyboru?
Przede wszystkim na jakość surowca grzybowego, która zależy od miejsca uprawy, jakości gleby
i klimatu, materiału do uprawy, czasu dojrzewania, doświadczenia hodowców oraz sposobu
przetwarzania surowca grzybowego.
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Reishi, Shiitake, Chaga i inne grzyby
lecznicze rosną w swoim pierwotnym
środowisku, dlatego ich cenne składniki
mogą tam w pełni dojrzeć. Grzyby,
które wykorzystujemy w produkcji
naszych suplementów, rosną w optymalnych warunkach naturalnych, bez
użycia pestycydów i innych szkodliwych substancji. Są one zbierane
i sortowane przez doświadczonych
zbieraczy, dzięki czemu do kapsułki trafiają tylko najlepsze owocniki.

Nasze grzyby uprawiane
są w nienaruszonej przyrodzie
„Grzyby najwyższej jakości rosną w nieskazitelnej
naturze, z dostępem do czystego powietrza, krystalicznej wody i z dala od miast”.

Jesteśmy głównym europejskim producentem grzybów
terapeutycznych. Wszystkie surowce grzybowe są analizowane w Niemczech z pomocą najnowszych metod
naukowych i posiadają pieczęć jakości niezależnej grupy
akredytowanych laboratoriów AGROLAB. Kontrola
surowca grzybowego i późniejsze pakowanie gotowych produktów odbywa się w Niemczech, Austrii
i Czechach. Cały proces produkcyjny został nagrodzony
certyfikatem najlepszych praktyk produkcyjnych.
Dlatego nasze produkty podlegają bardziej restrykcyjnym
wymogom niż zwykłe suplementy diety. Zapraszamy do
zapoznania się z naszymi analizami dotyczącymi jakości.
Z przyjemnością je prześlemy. Częścią naszej polityki jest
pełna przejrzystość.

Oprócz optymalnych warunków klimatycznych nasi
farmerzy dysponują tysiącletnią wiedzą i doświadczeniem w uprawie grzybów leczniczych zgodnie
z zasadami Tradycyjnej Medycyny Chińskiej. Czyste
powietrze i krystaliczna woda to ważne warunki do
wzrostu zdrowych grzybów.
Pierwszorzędne grzyby terapeutyczne MycoMedica
są uprawiane wśród dzikiej przyrody Wyżyny
Chińskiej, z dala od wielkich miast.
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Substancje bioaktywne
i ich testowanie

„Jesteśmy jedyną firmą w Europie,
która ma możliwość analizować
i kontrolować wszystkie istotne
składniki bioaktywne
w każdym grzybie.”

Nie wszyscy producenci i dostawcy produktów
z grzybów są w stanie kontrolować i prawidłowo
zadeklarować obecność substancji bioaktywnych
(np. polisacharydów lub triterpenów) w produkcie
końcowym. W MycoMedica obecność substancji
bioaktywnych udowadniamy stosując unikalne metody analityczne.

surowiec grzybowy wraz z podłożem, na którym grzyby
rosną. Zmienia to w istotny sposób dane dotyczące
substancji bioaktywnych w surowcu grzybowym,
ponieważ w takich przypadkach w skład produktów
wchodzą również np. polisacharydy ze zbóż. Dlatego
nie jest możliwe określenie jaka część całkowitej ilości
polisacharydów to tylko te właściwe – z grzybów.
Co najważniejsze, to „rozcieńczenie” wpływa również
na działanie samego produktu grzybowego. Cena
produktu nie odzwierciedla wtedy jakości. W rzeczywistości klient płaci za skrobię zbożową, a nie za grzyby
lecznicze.

Substancje bioaktywne w naszych grzybach,
takie jak polisacharydy czy triterpeny, są
analizowane i certyfikowane przez laboratorium
farmaceutyczne w Niemczech przy zastosowaniu najlepszych procedur analitycznych.
„Gwarantujemy, że dany produkt faktycznie zawiera
skład podany na opakowaniu.“

Kontrola surowca
Kontrola surowca sprowadzanego od plantatorów
z Chin odbywa się na podstawie certyfikatu GMP
w Niemczech i Austrii. Dlatego nasze produkty podlegają bardziej restrykcyjnym wymogom niż zwykłe suplementy diety. Wszystkie surowce przechodzą również
test tożsamości SEC (nazywamy to „naszym odciskiem
palca”). Gwarantuje to, że w produkcie wykorzystany został faktycznie deklarowany gatunek grzyba.
Testowanie polisacharydów
Inną miarą jakości jest standaryzacja. Ostatnie analizy
pokazują, że zawartość polisacharydów w produktach
wynosi zazwyczaj od 30% do 40%, ale rzeczywisty
udział polisacharydów rozpuszczalnych w wodzie jest
znacznie niższy. Niektórzy dostawcy przetwarzają

Chromatogram SEC ekstraktu z Reishi (linia niebieska) z kalibracją masy cząsteczkowej (linia czerwona).
Strefa polisacharydowa jest oznaczona na zielono. Zielony obszar pod
chromatogramem SEC ekstraktu z Reishi wskazuje ilość polisacharydów
zawartych w ekstrakcie.
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„Wraz z naszym niemieckim partnerem jesteśmy
pionierami na rynku grzybów medycznych.
Jesteśmy dumni, że nasz surowiec już 10 lat
temu otrzymał znak jakości laboratoriów Grupy
AGROLAB”.
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Znak niezawodnej jakości na najwyższym
poziomie: znak jakości AGROLAB

Chcesz prześledzić naszą analizę jakości?
Absolutna przejrzystość to cecha polityki
naszej firmy, dlatego z przyjemnością prześlemy dokumenty do przestudiowania.

grzybów. Grzyby są testowane pod kątem obecności
pestycydów, metali ciężkich, radioaktywności, WWA
(wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne), zanieczyszczeń mikrobiologicznych itp. Dlatego stosujemy
znacznie bardziej rygorystyczne kryteria kontroli niż te
określone w niemieckiej ustawie o żywności. Certyfikując poszczególne partie, można prześledzić surowce
użyte w produktach, od gotowej kapsułki do miejsca
pochodzenia grzyba.

Wszystkie surowce grzybowe podlegają kontroli
jakości na każdym etapie – od momentu uprawy do
momentu pakowania gotowego produktu. Zaraz po
zbiorach czystość grzybów jest sprawdzana bezpośrednio w Chinach.
Zgodnie z najnowszymi standardami wszystkie
partie surowca grzybowego są testowane w akredytowanych laboratoriach państwowych Grupy
AGROLAB i dlatego posiadają znak jakości AGROLAB.
Przeprowadzamy testy na ponad 300 właściwości
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Wybieramy
podłoże do
uprawy
i pożywkę
hodowlaną
„Chaga musi rosnąć w naturalnym
środowisku na niektórych gatunkach
drzew. Chaga MycoMedica jest uprawiana
na dziko rosnących brzozach”.

„Optymalny stosunek substancji bioaktywnych
w grzybie występuje tylko wtedy, gdy rośnie on
na odpowiedniej pożywce hodowlanej”.

Uprawę grzybów rozpoczynamy od starannej produkcji substratu. Ogólnie wszystkie rodzaje pożywek hodowlanych są określane jako substraty. Jako
podłoże do uprawy można wykorzystać drewno,
wióry, słomę oraz zboża (proso) lub ryż. Na przykład
grzyb Reishi jest zwykle uprawiany na pniach dębowych.

Starożytna wiedza tradycyjna jest niezbędna w uprawie i jest ważnym miernikiem jakości przy wyborze
grzybów terapeutycznych.

Przy wyborze podłoża opieramy się na tysiącletniej
tradycyjnej wiedzy z Azji. Gwarantuje to, że dla każdego
gatunku grzyba zawsze wybrana jest idealna
pożywka hodowlana (substrat). Aby wykorzystać
dane podłoże jako substrat najpierw trzeba je wysterylizować termicznie, a następnie pokroić i umieścić
ręcznie w ochronnym pojemniku. Oznacza to, że podczas uprawy grzybów można całkowicie uniknąć
używania pestycydów. Takie rozwiązanie gwarantuje, że grzyb będzie rósł jak w naturze i wytworzy te
substancje aktywne, które są dla nas najważniejsze.

Nie zalecamy stosowania mieszanek*. Przy
przetwarzaniu podłoża wraz z grzybem, ucierpi
jakość otrzymanego surowca. Produkty te
składają się głównie ze skrobi lub materiału, na
którym są uprawniane. Produkty MycoMedica
nie zawierają żadnych części substratów:
płacisz tylko za wartościowe składniki bez
niepożądanych produktów ubocznych.

Więcej informacji na temat zastosowania pożywek
hodowlanych dla poszczególnych grzybów można
znaleźć w tabeli na stronie 17 na końcu broszury.

*Mieszanina = produkt, do którego włączono całą kulturę grzyba, w tym
substrat/pożywkę hodowlaną.
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Zbieramy w
pełni dojrzałe
grzyby
„Zbieramy tylko najcenniejsze części
grzyba, czyli w pełni dojrzałe owocniki”.

Grzyby lecznicze rozwijają się na chińskich wyżynach dzięki doskonałym
warunkom klimatycznym panującym
w ich naturalnym środowisku. Wszystkie ważne składniki typowe dla grzybów, takie jak polisacharydy i beta-glukany, mogą dzięki temu tworzyć
się w sposób optymalny.

Podobnie jak dobre wino i ser, grzyby lecznicze
potrzebują wystarczająco dużo czasu, aby w pełni
dojrzeć. Różne gatunki grzybów potrzebują różnej
długości czasu, aby ich cenne owocniki mogły się
w pełni rozwinąć. Czas dojrzewania różni się w zależności od gatunku grzyba. Shiitake rośnie przez pięć
miesięcy, a Reishi nawet osiem, zanim jego owocniki
w pełni dojrzeją. Nie wszyscy dostawcy grzybów
leczniczych pozwalają dojrzeć swoim grzybom.
Z drugiej strony grzyby nie mogą być przejrzałe.
Chociaż waga grzyba rośnie w miarę starzenia się
grzyba, czyli rośnie również ich cena, to ilość substancji
bioaktywnych już nie wzrasta. Starsze grzyby są dobre dla portfela producenta, ale na pewno nie dla
zdrowia klienta. W MycoMedica masz gwarancję, że
wszystkie grzyby są zbierane we właściwym czasie,
aby zawierały optymalną ilość substancji bioaktywnych.
Nie bez powodu grzyby terapeutyczne, które
stosowane są od wieków w Tradycyjnej Medycynie
Chińskiej, najlepiej rozwijają się w Chinach, ich
ojczyźnie. W kraju, z którego pochodzi większość
grzybów terapeutycznych, wciąż istnieją duże obszary nietkniętej przyrody. Na wyżynach chińskich,
z dala od miast i aglomeracji, grzyby lecznicze mają
idealne warunki do wzrostu i dojrzewania.
Grzyby są w większości uprawiane przez rodziny,
których wiedza na temat optymalnych warunków
uprawy jest przekazywana i doskonalona od pokoleń.
Uprawa jest zrównoważona i charakteryzuje się wyjątkową jakością na rynku grzybów terapeutycznych.

Ekstrakt czy proszek?
„W zależności od wykorzystania, grzyby można
stosować w postaci BIO proszku (biomasy) lub
ekstraktu“.
Dostawcy często nie są zgodni co do tego, czy używać
grzybów w postaci proszku, czy ekstraktu i promują
wybrany przez siebie rodzaj produktu jako jedyny
słuszny wybór. Zarówno proszek, jak i ekstrakty mają
jednak swoje zalety i wady.
Jesteśmy ekspertami z dziesięcioletnim doświadczeniem, jak również mamy doświadczenie wynikające
ze współpracy z klientami, którzy wykorzystują nasze grzyby w swojej praktyce terapeutycznej – czyli
z terapeutami Tradycyjnej Medycyny Chińskiej, lekarzami i klinikami. Dlatego bardzo dobrze wiemy, jak
obchodzić się z produktami na bazie grzybów. Dzięki
wysokiej jakości surowca i delikatnej obróbce nasz
ekstrakt lub proszek z grzybów nie traci żadnych cennych składników. Dzięki temu spektrum składników
aktywnych jest bardzo szerokie. Jest to szczególnie
ważne, gdy stosujemy grzyby profilaktycznie lub
w celu oczyszczenia (detoksykacji) naszego organizmu.
Każdy człowiek reaguje inaczej na składniki
aktywne zawarte w grzybach, dlatego
właściwym wyborem może być zarówno
proszek, jak i ekstrakt lub połączenie obu.
Jednak
w
badaniach
naukowych
w większości przypadków wykorzystuje się
grzyby przetwarzane przez ekstrakcję, a to
już coś znaczy.
Zwykle zalecamy stosowanie grzybów w formie
ekstraktu. Powód jest taki, że jeśli surowiec grzybowy zostaje tylko zmiażdżony na proszek, wszystkie substancje aktywne są chronione przez „osło-

Rysunek. Źródło: Jörg Nitschke, Extraction and Characterisation of Cell-Wall
Polysaccharides from Mushrooms, 2011
Polisacharydy i ß-glukany zamknięte między chitynowymi ścianami komórkowymi grzybów. Te połączenia i wiązania poprzeczne można rozpuścić
przez ekstrakcję, co pozwala na uwolnienie rozpuszczalnych w wodzie
(biodostępnych) polisacharydów i ß-glukanów.

nę chitynową”, a niestety ludzki organizm nie jest
wyposażony w chitynazę – enzym rozkładający chitynę. Taki proszek grzybowy po prostu „przechodzi”
przez organizm bez większych korzyści, a substancje
nie działają w 100%. Aby substancje działały, konieczne jest przetworzenie grzybów poprzez tzw. ekstrakcję. Podczas ekstrakcji wiązania chitynowe rozpuszczane są w gorącej wodzie. Uwalnia to grzybowe
polisacharydy i pozwala na pełne działanie wszystkich substancji bioaktywnych. Niestrawny błonnik
(np. części chityny) jest odsączany i usuwany. Dlatego
produkty grzybowe w postaci ekstraktów cieszą się
popularnością wśród dużej liczby lekarzy i terapeutów.
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„Tylko grzyby, które były
poddane surowym testom
jakości, gwarantują, że klienci nie
będą narażeni na negatywne skutki
szkodliwych substancji
niepożądanych“.
Milan Schirlo
Terapeuta Tradycyjnej Medycyny Chińskiej

Większość produktów MycoMedica zawiera standaryzowane ekstrakty z grzybów – 30% polisacharydów.
Naszym zdaniem jest to optymalny stosunek, ale
oferujemy również grzyby w wyższych stężeniach,
na przykład 50% polisacharydów. Jednak zwiększając
ilość polisacharydów, logicznie pozbawiamy się
niektórych innych substancji aktywnych, a to może
wpływać na skuteczność działania grzyba. Czyli im
wyższe stężenie substancji czynnej, tym bardziej
różnorodność substancji aktywnych oddala się od
pierwotnego składu grzyba. Dlatego w większości
przypadków nasi eksperci używają grzybów zawierających 30 % polisacharydów.
W badaniach naukowych nad działaniem grzybów
leczniczych pracuje się głównie z ekstraktem.

W MycoMedica oferujemy kompletne portfolio
grzybów – zarówno ekstraktów w postaci kapsułek,
grzybów w proszku, a nawet grzybów suszonych
w całości.
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Gwarantujemy
czysty skład
produktów

„Nasz surowiec z czystego
owocnika nie zawiera żadnych
dodatkowych substancji tj. żadnego
podłoża uprawnego, takiego jak
proso czy inne zboża“.
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wchłaniane przez organizm ludzki i są z niego
eliminowane. W naszych produktach MycoMedica deklarujemy tę część składników
rozpuszczalną w wodzie, a więc odpowiednią
i przyswajalną przez organizm, czyli skuteczną.
2
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1 https://www.fda.gov/regulatory-information/search-fda-guidance-documents/cpg-section-585525-mushroom-mycelium-fitness-food-labeling
2 Wu et al. 2016. Evaluation on quality consistency of Ganoderma lucidum
dietary supplements collected in the United States. Scientific Reports.
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Jakość medyczna udokumentowana na zdjęciach
przedstawiających krystalizację
Mieszanki dostępne na rynku

200-krotne powiększenie
produktu MycoMedica
z czystego owocnika

200-krotne powiększenie
mieszanki z podłożem
do hodowli

Zdjęcia krystalizacji przedstawiają wewnętrzny
układ zawartych substancji. Im lepsza krystalizacja
substancji, tym lepsza wartość terapeutyczna.
Niezależne laboratorium porównało jeden z naszych
produktów grzybowych z dostępnym na rynku
produktem wyhodowanym na podłożu zbożowym,
rozdrobnionym na proszek i zamkniętym w kapsułce.
Nasz produkt z wyżyn chińskich, składa się wyłącznie
z owocników bez podłoża hodowlanego (substratu)
i jak widać na zdjęciu, jest niezwykle harmonijny.
W przeciwieństwie do zdjęcia krystalizacji dostępnego na rynku produktu, który oprócz owocników
zawiera również dużą część grzybni i podłoża do
hodowli (np. „macierz zewnątrzkomórkowa”, „cały
grzyb”, „pełne spektrum”, „biomasa”)

400-krotne powiększenie 400-krotne powiększenie
produktu MycoMedica
mieszanki z podłożem do
z czystego owocnika
hodowli

Metoda SAT jest standaryzowaną metodą, która
przez 15 lat była udoskonalana przez szwajcarską
firmę spożywczą Soyana w celu zbadania siły działania
składników aktywnych. Próbka płynu wytwarzana
jest z produktu na podstawie znormalizowanego protokołu. Tak otrzymaną ciecz umieszcza się
w postaci kropel w probówce, suszy w tych samych
warunkach, a następnie krystalizuje. Siłę i jakość
składników aktywnych w pożywieniu determinuje
ułożenie minerałów.

Opieramy się
na unikalnym
doświadczeniu
„Starannie dobieramy farmerów, którzy
od dziesięcioleci uprawiają grzyby.
Odwiedzamy ich gospodarstwa kilka razy w roku, rozmawiamy z nimi
i sprawdzamy jakość upraw“.

W MycoMedica stawiamy na długoletnią współpracę
ze sprawdzonymi i doświadczonymi lokalnymi
gospodarstwami. To współpraca oparta na zaufaniu,
która procentuje. Dzięki regularnym wizytom i ciągłej
komunikacji, a także wiedzy, która była przekazywana
przez pokolenia lokalnym tradycyjnym rolnikom jako
nieoceniony atut, uzyskujemy pierwszorzędną jakość
grzybów terapeutycznych MycoMedica. Dlatego też
miejsce uprawy grzybów jest ważnym aspektem
wpływającym na jakość gotowego produktu.
Badanie z Ameryki Północnej pokazuje między innymi,
że produkty z wyżyn chińskich sprawdzają się lepiej
niż produkty z krajów, które nie mają długiej tradycji
w produkcji grzybów terapeutycznych. Według tego
badania większość produktów grzybowych produkowanych w USA (w porównaniu z grzybami referencyjnymi z Chin jako kraju pochodzenia) nie spełnia
deklarowanych norm jakości.3
3

https://www.nature.com/articles/s41598-017-06336-3

PODŁOŻE / SKŁADNIKI

AGARICUS
(grzyb migdałowy)

Słoma organiczna 45%, nawóz naturalny 43%, otręby pszenne 5%,
kukurydza organiczna kruszona 5%, gips naturalny 1%, kreda 1%

AURICULARIA AURICULA
(uszak bzowy)

Mieszanka 2 trocin 80%, organiczne otręby pszenne 18%, cukier
trzcinowy 1 1%, gips naturalny 1%

COPRINUS
(czernidłak kołpakowaty)

Mieszanka 2 trocin 60%, organiczne otręby pszenne 20%, organiczne
otręby ryżowe 18%, cukier trzcinowy 1 1%, naturalny gips 1%

CORDYCEPS MILITARIS
(maczużnik bojowy)

Ryż organiczny około 60-80%, organiczny proszek proteinowy z larw
jedwabników morwowych 20-40%

ENOKI
(płomiennica zimowa)

Masyw wiązu / dębu

HERICIUM
(soplówka jeżowata)

Mieszanka 2 trocin 78%, organiczne otręby pszenne 20%, cukier
trzcinowy 1 1%, gips naturalny 1%

MAITAKE
(żagwica listkowata)

Mieszanka 2 trocin 70%, organiczne otręby pszenne 20%, świeża ziemia
8%, cukier trzcinowy 1 1%, naturalny gips 1%

PLEUROTUS
(boczniak ostrygowaty)

Organiczne łuski nasion bawełny 88%, organiczne otręby pszenne
10%, cukier trzcinowy 1 1%, naturalny gips 1%

REISHI
(lakownica żółtawa)

Drewno dębowe

SHIITAKE
(twardnik japoński)

Mieszanka 2 trocin 78%, organiczne otręby pszenne 20%, cukier
trzcinowy 1 1%, gips naturalny 1%

ZBIÓR W NATURZE
Naturalne obszary zbierania w Chinach, drzewa liściaste

CHAGA
(błyskoporek podkorowy)

Naturalny obszar zbierania w północno-wschodnich Chinach, brzoza

POLYPORUS
(żagiew wielogłowa)

Naturalne obszary zbierania w północno-wschodnich Chinach

CORDYCEPS SINENSIS CS-4
(maczużnik chiński)

Cukier trzcinowy 1 50%, pokruszona żółta fasola 30%, glukoza 12%,
peptony do uprawy grzybni Cordyceps 8%
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1

UPRAWA KONTROLOWANA

konwencjonalny

2

CORIOLUS
(wrośniak różnobarwny)

mieszanka trocin = dąb, klon, brzoza, topola itp.

UPRAWA

„Jeżeli przyjrzymy się
dostępnym na rynku
grzybom stwierdzimy,
że ich jakość znacznie
się różni. Dobrze więc
jest dokonać przemyślanego wyboru“.

Wybierając najwyższej jakości grzyby terapeutyczne firmy MycoMedica nie musisz się niczym
martwić! Dajemy naszym grzybom wystarczająco dużo czasu, aby dojrzały. Doświadczeni rolnicy
w idealnym czasie zbierają tylko najcenniejsze części grzyba, które dojrzewały na podłożu do hodowli
odpowiednim dla danego gatunku. Dodatkowo dokładne badania mające wykluczyć obecność ponad
500 rodzajów szkodliwych substancji gwarantują, że
nasze grzyby są najwyższej jakości – z maksymalną
zawartością skutecznych substancji.
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Kontakt:
Biuro obsługi klienta:
tel.: + 48 695 849 178
E-mail: kontakt@MycoMedica.pl
Sprzedaż hurtowa:
tel.: +48 515 318 883
e-mail: hurt@MycoMedica.pl
Polski dystrybutor:
TCM Brand Sp. z o. o.
ul. Winnicka 52
30-394 Kraków
Producent:
TCM POINT, s. r. o.
Tomkova 53
549 54 Police nad Metují
Republika Czeska
www.MycoMedica.pl

kosmetyki witalne

