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ROZBICIE
MycoMedica
OKÓW
- o001
firmie
MycoMedica to firma rodzinna, która działa od 2010 roku.
Jej założycielem jest Milan Schirlo, który od 20 lat zajmuje się grzybami
terapeutycznymi i Tradycyjną Chińską Medycyną. MycoMedica to również wiodący
europejski producent i sprzedawca szerokiej gamy produktów na bazie witalnych
grzybów z całego świata.
„Kiedy zakładaliśmy naszą firmę, postawiliśmy sobie za cel produkcję wysokiej jakości
preparatów, które będą pomagać ludziom. Jesteśmy dumni z faktu, że grzyby
MycoMedica są używane przez wielu lekarzy, mykoterapeutów i praktyków Tradycyjnej
Medycyny chińskiej”.
Milan Schirlo
Filozofia firmy MycoMedica
Produkujemy i sprzedajemy produkty, które są: wysokiej jakości, bezpieczne i przede
wszystkim skuteczne. Aby osiągnąć naszą wizję, zdecydowaliśmy się na znalezienie
dostawcy najwyższej jakości surowca z grzybów, aby zagwarantować maksymalną
skuteczność, a jednocześnie, aby nasze produkty nie zawierały niebezpiecznych
substancji.
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MycoMedica - testy i certyfikaty
Produkty testowane z certyfikatami
Używamy grzybów uprawianych w chińskich prowincjach AnHui, Fujian i Jiangxi, czyli
w obszarach praktycznie nietkniętych przez przemysł i cywilizację. Współpracujemy
wyłącznie z certyfikowanymi hodowcami i przetwórcami surowców grzybowych.
Należy do nich również niemiecka firma Hawlik, która działa w branży od ponad 40
lat i jest znana z wysokiej jakości polisacharydów grzybowych.

Wszystkie ekstrakty wytwarzamy z najwyższej jakości surowców grzybowych.
Testujemy je również przed przetworzeniem w niemieckim niezależnym laboratorium
Agrolab na obecność ponad 500 rodzajów znanych metali ciężkich, pestycydów i
niebezpiecznych mikroorganizmów.
Końcowa produkcja odbywa się w najbardziej rygorystycznych warunkach
higienicznych w Czechach. Stosujemy system jakości ISO 9001/2009, certyfikowany
system HACCP, BIO i system jakości IFS.

www.tcmsklep.pl
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Optymalna ilość polisacharydów
Ile wynosi optymalna ilość polisacharydów
Najbardziej optymalną metodą przetwarzania grzybów do celów medycznych jest ekstrakcja.
Głównymi substancjami czynnymi w grzybach są polisacharydy i to właśnie one są odpowiedzialne za terapeutyczne
działanie grzybów. Podczas gdy w sproszkowanym grzybie znajduje się około 0,5-3% polisacharydów, w naszych
ekstraktach jest ich 30-50%.
Takie stężenie jest najbardziej optymalne, ponieważ zapewnia ono wystarczającą dawkę dającą wyraźny efekt
terapeutyczny. Nie odbywa się to również kosztem innych substancji aktywnych obecnych w grzybie, które są
niezbędne aby uzyskać pożądany efekt.

Standartowa dawka:
1-2 kapsułek dziennie
Zwiększona dawka:
3-10 (po konsultacji z
lekarzem)

Czas użytkowania:
2-3 miesięcy
5 dni w tygodniu
Następnie 2 dni przerwy

Kapsułki przyjmować
na pusty żołądek
30 min. przed posiłkiem
lub 60 min po posiłku

www.tcmsklep.pl

Zalecamy zwiększyć
spożycie wit. C, która
pomoże lepiej wchłaniać
substancje aktywne
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ROZBICIEMycoStress
OKÓW 001
MycoStress to mieszanka na bazie ziół i grzybów,
która skutecznie sprawdza się w przypadku
bezsenności, różnego rodzaju stresu i problemów z
psychiką.

-

Wycisza umysł i rozluźnia napięte ciało.
Pomaga spokojniej zasypiać i ogranicza problemy
z wybudzaniem się w nocy.
Pomaga pozbyć się stanów lękowych, depresji,
kołatania serca i uczucia niepokoju.
Zawiera grzyb Hericium, który chłodzi i nawilża
układ pokarmowy, pomaga zregenerować błony
śluzowe, harmonizuje psychikę oraz wspomaga
pamięć i koncentrację.
Hericium wspomaga leczenie dolegliwości układu
pokarmowego takich jak: zgaga, wrzody, refluks.

www.tcmsklep.pl
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MycoStress
Pomaga na dolegliwości takie jak:

-

depresja, problemy ze snem, uczucie nagromadzenia i rozpierania w klatce piersiowej, wzdęcia,
rozdrażnienie, wahania nastrojów, osłabiony apetyt, wzdychanie, płaczliwość, niepokój, czkawka, kołatanie
serca
zapalenie błony śluzowej żołądka, wrzody żołądka, zgaga, refluks, demencja, choroba Alzheimera i
Parkinsona

Skład MycoStress:
Polecana szczególnie dla kobiet na:

-

bóle podbrzusza, rozregulowany cykl i skrzepy we krwi.

Działanie według Medycyny Chińskiej:

-

Uspokaja umysł Shen

-

Grzyb Hericium (Soplówka jeżowata)
Kora z Albicji (Hehuanpi)
Kłącze Kurkumy (Yujin)
Korzeń Piwonii białej (Baishao)
Nasiona Głożyny pospolitej (Suanzaoren)

Kup produkt
www.tcmsklep.pl
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ROZBICIEMycoSomat
OKÓW 001
MycoSomat oparty jest na tradycyjnej chińskiej
recepturze Xiao Yao San, stosowanej w stanach
podwyższonego napięcia, stresu i przy
bezsenności.
MycoSomat, opiera się na podobnej recepturze
co MycoStress, ale ma jeszcze szersze
zastosowanie.
W swoim składzie zawiera ważne zioła
pomagające pozbyć się wewnętrznego gorąca
spowodowanego np. nadmiarem emocji i przez
stres.
Wspiera organizm w stanach podwyższonego
napięcia
Pomaga przywrócić równowagę zaburzoną dużym
obciążeniem stresowym
Pomaga lepiej zasypiać i nie wybudzać się w nocy
Wspiera w leczeniu stanów lękowych, depresji
i niepokoju
www.tcmsklep.pl
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MycoSomat
Opis składników i działania:

-

Reishi który wzmacnia odporność, wspomaga układ sercowo-naczyniowy i psychikę. Dlatego jest często
stosowany przy bezsenności, depresji lub lęku
Chai Hu - jest jednym z najsilniejszych i najczęściej stosowanych ziół do uwalniania zablokowanej wątroby.
Xian Fu - to zioło, które również dobrze działa na wątrobę
Skład
MycoSomat:
i jest stosowane przy różnych zaburzeniach miesiączki.
Zhi Zi pomaga usunąć tzw. "ogień" z organizmu spowodowany
Reishi (Ganoderma lucidum)
często nadmiernymi lub zablokowanymi emocjami.
Hericium (Hericium erinaceus)
Mu Dan Pi pomaga usunąć gorąco z organizmu.
Suan Zao Ren (Sem. ziziphi spinosae)

Działanie według Medycyny Chińskiej:

-

Uspokaja umysł Shen
Wzmacnia Xie (Serce)

Kup produkt
www.tcmsklep.pl

-

He Huan Pi (Cort. albizziae)
Bai Shao (Rad. paeoniae alba)
Chai Hu (Rad. bupleuri)
Yu Jin (Rhiz. curcumae)
Xiang Fu (Rhiz. cyperi)
Zhi Zi (Fruc. gardeniae)
Mu Dan Pi (Cort. moutan radicis)
Gan Cao (Rad. glycyrrhizae)
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ROZBICIEMycoSleep
OKÓW 001
MycoSleep to kombinacja grzyba zdrowotnego Reishi
i chińskiej rośliny leczniczej jujuby, która wspiera sen
i pomaga harmonizować stan psychiczny.

-

Pomaga lepiej spać i spokojnie zasypiać
Wycisza emocje
Pomaga pozbyć się stanów lękowych, depresji,
kołatania serca i uczucia niepokoju.
Pomaga harmonizować psychikę
Uspokaja rozdrażnienie i nerwowość
Stosowany również na nadciśnienie tętnicze i
problemy z klimakterium

www.tcmsklep.pl
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MycoSleep
Opis składników i działania:

-

Grzyb Reishi ma w Tradycyjnej Medycynie Chińskiej funkcję nazywaną „An shen” czyli „uspokojenie ducha”.
Ma działanie uspokajające i harmonizujące psychikę, dlatego stosuje się go w stanach łagodnej depresji, lęku,
ataku paniki i przy bezsenności.
Drugą częścią składową mieszanki jest Suan Zao Ren, czyli po polsku jujuba, zioło, które lekarze chińscy
stosują już od ponad tysiąca lat na zaburzenia snu.

Polecana szczególnie dla kobiet na:

-

Problemy z klimakterium

Działanie według Medycyny Chińskiej:

-

Skład MycoSleep:

-

Uspokaja umysł Shen
Wspiera esencję Nerek

Grzyb Reishi (Lakownica żółtawa)
Owoce Jujuby (Suan Zao Ren)
Korzeń Lukrecji uralskiej (Gan Cao)

Kup produkt
www.tcmsklep.pl
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ROZBICIE OKÓW
MycoAir001
MycoAir II to suplement diety zawierając unikatową
kombinację chińskich grzybów i roślin leczniczych,
przygotowanych na zasadach Tradycyjnej Medycyny
Chińskiej.
Taką mieszankę ziół starożytni mistrzowie nazywali
„nefrytem wiatroszczelnym”, ceniąc wsparcie jakiego
udzielał układowi oddechowemu i systemowi
odpornościowemu organizmu.

-

Wspiera układ oddechowy
Wspiera organizm przy infekcjach takich jak katar
czy przeziębienie
Przyczynia się do obniżenia zagrożenia ataku
alergicznego lub astmatycznego
Pomaga zwalczać katar sienny

www.tcmsklep.pl
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MycoAir
Opis składników i działania:

-

Reishi - jest najczęściej wykorzystywanym grzybem chińskim w przypadku kaszlu, astmy i duszności
Cordyceps - grzyb ten pomaga zwiększyć wydajność płuc i dodaje energii do działania
Huan Qi - korzeń traganka wzmacnia ochronną Qi oraz Qi Płuc (stosowany na przeziębienia i krótki oddech)
Bai zhu - kłącze Atraktyloda Wielkogłówkowego wzmacnia procesy obronne organizmu
Fang feng - czyli ledebouriela pomaga pozbyć się Wiatru, który wtargnął do organizmu i rozproszyć Wilgoć
Ku shen - Szupin (Sofora), Korzeń - pomaga oczyścić gorąco i rozproszyć Wiatr
Wu Wei zi - cytryniec chiński - pomaga pobudzić krążenie Qi w Płucach, powstrzymać chroniczny kaszel i
duszności.

Działanie według Medycyny Chińskiej:

-

Dopełnia Qi
Odżywia Krew
Transformuje Śluz
Wspiera i odżywia Esencję i Yang Nerek
Uspokaja umysł
Wspiera ochronną Qi

Skład MycoAir:

Kup produkt
www.tcmsklep.pl

-

Cordyceps CS-4 / Maczużnik
Reishi / Lakownica żółtawa
Huang qi / Radix astragalii
Bai zhu - kłącze Atraktyloda
Fang feng - ledebouriela
Ku shen - Szupin (Sofora)
Wu Wei zi - cytryniec chiński
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ROZBICIE
MycoComplex
OKÓW 001
MycoComplex to mieszanka, która pomaga
wzmocnić system odpornościowy dzięki
kombinacji grzybowych polisacharydów i ich
synergicznemu działaniu.

-

Suplement diety składa się z ekstraktów grzybów
Cordyceps, Reishi, Agaricus i Shiitake.
Aby wzmocnić działanie polisacharydów do
mieszanki została dodana Acerola, naturalne
źródło witaminy C.
Wspiera odporność
Wspomaga proces zwalczania nawracających
infekcji (np. przeziębienia)
Przyczynia się do uzupełnienie energii i pozbycia
się zmęczenia
Wspiera psychikę podczas obciążenia stresem

www.tcmsklep.pl
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MycoComplex
MycoAir
Opis składników i działania:

-

Reishi - jest najczęściej wykorzystywanym grzybem chińskim w przypadku kaszlu, astmy i duszności
Cordyceps - grzyb ten pomaga zwiększyć wydajność płuc i dodaje energii do działania
Shiitake - stosowany w celu ogólnego wzmocnienia organizmu, przy przeziębieniu i niedoborze energii.
Agaricus - wspomaga organizm w zwalczaniu infekcji bakteryjnych i wirusowych.
Acerola - wspiera odporność, jedno z najbogatszych źródeł witaminy C.

Działanie według Medycyny Chińskiej:

Skład MycoComplex:

-

-

Dopełnia Qi i odżywia Krew
Transformuje Śluz
Odżywia Esencję Nerek
Wspiera Yin Płuc i ochronne Qi

Cordyceps CS-4 / Maczużnik
Reishi / Lakownica żółtawa
Shiitake /Lentinula edodes
Agaricus blazei Murill / Agaricus,
Acerola /Malpighia glabra

Kup produkt
www.tcmsklep.pl
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ROZBICIEMycoDetox
OKÓW 001
MycoDetox to mieszanka, która wykorzystuje
synergiczne działanie grzybów Reishi i dwóch alg
słodkowodnych - BIO Chlorelli i BIO Spiruliny.

-

Jej celem jest oczyścić organizm z toksyn
i zanieczyszczeń (spowodowanych również
przez leki)
Wspomaga oczyszczanie i detoksykację
organizmu
Przyczynia się do neutralizacji wolnych rodników
Wspiera odporność i trawienie
Wspomaga oczyszczanie po terapii lekami
chemicznymi

www.tcmsklep.pl
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MycoDetox
Opis składników i działania:

-

Reishi - pomaga wzmocnić odporność, ma działanie poprawiające jakość Krwi i wspiera zdolności regeneracyjne.
BIO Chlorella - wspiera funkcjonowanie układu pokarmowego i Wątroby oraz produkcję czerwonych krwinek.
Zwalcza wolne rodniki oraz pomaga oczyścić organizm z toksyn i zanieczyszczeń.
BIO Spirulina - wspiera odporność, ma mocne działanie odtruwające, oczyszcza z toksyn i metali ciężkich.
Acerola - wspiera odporność, jedno z najbogatszych źródeł witaminy C.

Działanie według Medycyny Chińskiej:

-

Skład MycoDetox:

-

Oczyszcza ciało
Uspokaja umysł
Dopełnia Qi
Odżywia Krew

BIO Chlorella / Chlorella pyrenoidosa
BIO Spirulina / Spirulina platensi
Acerola /Malpighia glabra

Kup produkt
www.tcmsklep.pl

16

ROZBICIEMycoMeno
OKÓW 001
MycoMeno to suplement diety przeznaczony dla
kobiet, które mają problemy związane
z klimakterium oraz dla kobiet, które cierpią
na zespół napięcia przedmiesiączkowego,
nieregularną, silną
i bolesną menstruację.

-

Produkt ten przyczynia się do złagodzenia
objawów menopauzy takich jak omdlewanie,
uczucie słabości, zmęczenie, uczucie niepokoju,
rozdrażnienie, nerwowość, zaburzenia snu,
napięcia, bóle i zawroty głowy, uderzenia gorąca
oraz wahania ciśnienia.

www.tcmsklep.pl
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MycoMeno
Zastosowanie:

-

Przyczynia się do złagodzenia objawów menopauzy
Wspiera regulowanie poziomu hormonów
Wspomaga regulację owulacji
Pomaga zmniejszyć uderzenia gorąca, bóle i zawroty głowy
Wycisza i uspokaja

Działanie według Medycyny Chińskiej:

-

Dopełnia Śledzionę i jej Qi
Odprowadza Wilgoć
Tonizuje Qi Nerek i Wątroby
Ochładza nadmiar Gorąca
Uspokaja myśli

Kup produkt
www.tcmsklep.pl

Skład MycoMeno:

-

Reishi / Lakownica żółtawa
Grzyb Cordyceps (Maczużnik chiński
Kwiaty Koniczny łąkowej
Liście Melisy lekarskiej
Korzeń Dzięgla chińskiego
Drewo Muira puama
Liście Herbaty chińskiej
Korzeń Pluskwicy groniastej
Mleczko pszczele
Pyłek pszczeli
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ROZBICIE
MycoBalance
OKÓW 001
MycoBalance - jego celem jest wsparcie Zheng
Qi czyli witalności, siły życiowej i silnej
odporności.

-

Wspiera wytwarzanie Qi i Krwi, tzn. że wzmacnia
nasz organizm i uzupełnia energię, której
potrzebuje do prawidłowego funkcjonowania.
Po drugie wspiera funkcje obronne organizmu,
który jest potem zdolny lepiej bronić się przed
zewnętrznymi i wewnętrznymi patogenami.
Wspiera organizm w trakcie konwencjonalnego
leczenia onkologicznego (chemio- i radioterapii)
Przyczynia się do likwidacji stanów zmęczenia
i osłabienia
Wspiera powrót do zdrowia w trakcie
rekonwalescencji po chorobie
Wspomaga organizm po porodzie oraz przed
szczepieniami lub w innych trudnych okresach

www.tcmsklep.pl
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MycoBalance
MycoAir
Opis wybranych składników i działania:

-

Reishi - wykorzystywany w przypadku kaszlu, astmy, duszności i problemów ze snem oraz psychiką. Pomaga
wzmocnić odporność.
Cordyceps - grzyb ten pomaga zwiększyć wydajność płuc i dodaje energii do działania
Shiitake - stosowany w celu ogólnego wzmocnienia organizmu, przy przeziębieniu i niedoborze energii.
Korzeń dzięgla chińskiego - działa uspokajająco i harmonizuje psychikę.
Korzeń Żeń-szenia - wspiera cały organizm, wspomaga w stanach stresu i przemęczenia, podnosi koncentrację.

Skład MycoBalance:
Działanie według Medycyny Chińskiej:

-

Dopełnia Qi i odżywia Krew
Transformuje Śluz
Wspiera ochronne Wei Qi
Odżywia Esencję NErek
Wspiera Yin Płuc

Kup produkt
www.tcmsklep.pl

-

Cordyceps CS-4 / Maczużnik
Reishi / Lakownica żółtawa
Shiitake /Lentinula edodes
Grzyb Enoki (Płomennica zimowa)
Korzeń Dzięgla chińskiego (Dang Gui)
Korzeń Traganka błoniastego (Huang Qi)
Korzeń Jujuby (Da Zao)
Korzeń Żeń-szenia (Ren Shen)
Acerola / Malpighia glabra
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ROZBICIE
MycoCholest
OKÓW 001
MycoCholest to suplement diety, którego głównym
składnikiem jest grzyb shiitake i sfermentowany ryż
czerwony. Są one stosowane w Tradycyjnej
Medycynie Chińskiej już od ponad tysiąca lat.

-

MycoCholest zawiera ponadto grzyby shiitake,
rutynę i koenzym Q10.
Pomaga utrzymywać właściwy poziom cholesterolu
Wspiera układ krwionośny
Stosowany jest przy chorobach sercowonaczyniowych

www.tcmsklep.pl
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MycoCholest
MycoAir
Opis wybranych składników i działania:

-

Czerwony ryż - poddawany jest fermentacji przy pomocy drożdży se Monascus purpureus. W ten sposób powstaje
substancja bogata w monakoliny (zwłaszcza monakolina K), która pomaga utrzymywać właściwy poziom
cholesterolu i triglycerydów w ciele i tak chronić serce i naczynia krwionośne.
Shiitake - pobudza siły odpornościowe i posiada pozytywny wpływ na poziom lipidów, względnie regulację poziomu
cholesterolu. Wspomaga pracę układu sercowo - naczyniowego, uniemożliwiając odkładanie się różnych
niepożądanych substancji w ściankach naczyń krwionośnych. Obecna w Shiitake eritadenina, pomaga obniżyć
stężenie złego cholesterolu, hamując jego przenikanie do krwiobiegu.

Działanie według Medycyny Chińskiej:

Skład MycoCholest:

-

-

Dopełnia i odbudowuje Qi
Odżywia Krew
Transformuje Wilgoć i Śluz
Wzmacnia Środkowy Ogrzewacz

Shiitake /Lentinula edodes
czerwony ryż fermentowany
Koenzym Q10
Rutyna

Kup produkt
www.tcmsklep.pl
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ROZBICIEMycoClean
OKÓW 001
MycoClean to kombinacja grzybowych i ziołowych
ekstraktów, która wspiera Śledzionę (w medycynie
chińskiej oznacza ona cały system trawienny) oraz:

-

wzmacnia energię Qi całego ciała,
odprowadza Wilgoć z organizmu (np. upławy),
transformuje Śluz,
oczyszcza,
harmonizuje psychikę
wzmacnia Nerki i Płuca
wspiera organizm przy oczyszczaniu i detoksykacji
wspiera odchudzanie i pomaga zmniejszyć
odkładanie się tkanki tłuszczowej
wspomaga trawienie tłustych pokarmów
wspiera leczenie infekcji układu pokarmowego
wskazany przy biegunce

www.tcmsklep.pl
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MycoClean
MycoAir
Opis wybranych składników i działania:

-

Maitake - pomaga zmniejszyć odkładanie się tłuszczu w postaci tkanki tłuszczowej, dzięki czemu wspiera
odchudzanie i przemianę materii. Wskazany przy nadwadze.
Łzawica ogrodowa - pomaga usunąć z organizmu patologiczną Wilgoć i zanieczyszczenia w przewodzie
pokarmowym a także wspomaga trawienie tłustych pokarmów. Wspiera leczenie infekcji układu pokarmowego. Ma
działanie przeciwzapalne i przeciwalergiczne oraz korzystnie wpływa na trzustkę i śledzionę.
Lotos orzechodajny - pomaga wzmocnić Śledzionę i Nerki, wskazany przy biegunce (ostrożnie przy zaparciach),
Fo Shou - pozytywnie wpływa na układ pokarmowy i wspomaga detoksykację organizmu

Działanie według Medycyny Chińskiej:

Skład MycoClean:

-

-

Dopełnia i odbudowuje Qi
Odżywia Krew
Transformuje Śluz
Wspiera Esencję Nerek

Maitake - Żagwica listkowata
Yi Yi Ren - Łzawnica ogrodowa
Lian Zi - Lotos orzechodajny
Fo Shou - Owoc Cedratu Palczastego

Kup produkt
www.tcmsklep.pl
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ROZBICIEMycoGastro
OKÓW 001
MycoGastro to suplement diety będący mieszanką
grzyba chińskiego Hericium (Lion’s Dane) z roślinami
wykorzystywanymi w chińskim i europejskim
ziołolecznictwie takimi jak Lukrecja, Chlorella, Aloes,
Błonnik z cykorii.

-

Główny składnik mieszanki jest grzyb Hericium
( Lion's Mane, Soplówka jeżowata) stosowany w
Tradycyjnej Medycynie Chińskiej przy
dolegliwościach układu pokarmowego.
MycoGastro wspiera prawidłowe funkcjonowanie
układu pokarmowego
Wspiera proces trawienia
Wykorzystywany w takich dolegliwościach jak:
Refluks, zgaga, zapalenie błony śluzowej żołądka
lub dwunastnicy,
Zapalenie dziąseł, nieświeży oddech

www.tcmsklep.pl

25

MycoGastro
MycoAir
Opis wybranych składników i działania:

-

Hericium (Lion's Mane, Soplówka jeżowata) jest grzybem ceniony w Tradycyjnej Medycynie Chińskiej ze względu
na jego zdolność do wspierania prawidłowego funkcjonowania układu pokarmowego. Stosowany
jest także przy zapaleniu przewodu pokarmowego lub dolegliwościach żołądka - zwłaszcza gdy towarzyszy
temu np. Gorąco w Żołądku. Ma zdolność do harmonizacji żołądka i układu trawiennego oraz chroni i łagodzi błonę
śluzową.
Chlorella wspiera produkcję czerwonych krwinek, zapewniając optymalne natlenienie i odżywienie komórek.
Poprawia metabolizm komórek w ciele, a tym samym ogólny stan fizyczny i psychiczny.

Działanie według Medycyny Chińskiej:

-

Skład MycoGastro:

-

Wspiera żołądek
Reguluje Qi Żołądka
Ochładza gorąco wewnętrzne
Ochładza ogień pochodzący z niedoborów

Hericium - Lion’s Mane, Soplówka jeżowat
Lukrecja
Chlorella
Aloes zwyczajny
Błonnik z cykorii

Kup produkt
www.tcmsklep.pl
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ROZBICIE MycoHair
OKÓW 001
Na bazie receptury: Nu Huang Bian Zi Tang
Zawartość opakowania: 90 kapsułek,
500 mg ekstraktu w jednej kapsułce
Według medycyny chińskiej na jakość włosów wpływa
siła Wątroby i Nerek.
Niedobór Krwi Wątroby oraz Esencji lub Yin Nerek
może spowodować ich wypadanie lub przedwczesne
siwienie.

-

Mieszanka MycoHair zawiera grzyby i zioła,
których celem jest odżywienie Nerek i Wątroby a
także wzmocnienie włosów oraz poprawa ich
wzrostu.
Najważniejszymi składnikami receptury są Reishi,
Polyporus, He Shou Wu (rdest wielokwiatowy)
oraz Di Huang (rehmania kleista).

www.tcmsklep.pl
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MycoHair
Opis składników:

-

He Shou Wu (Korzeń rdestu) wpływa na grubość i jakość włosów oraz zapobiega ich przedwczesnemu
siwieniu. Jego główne efekty działania to wzmocnienie Shen Jing (Esencji Nerek) i Gan Xue (Krwi Wątroby),
co jest stosowane głównie przy wypadaniu włosów, złej ich jakości lub przedwczesnym siwieniu.
He Shou Wu pomaga również nawilżyć suche włosy.
Shu Di Huang (rehmania kleista), wzmacnia działanie He Shou Wu związane z odżywieniem włosów.
Pozostałe zioła w połączeniu z rdestem odżywiają Gan (Wątrobę) i Shen (Nerki).
Polyporus pomaga pobudzić wzrost włosów nawet w bezwłosych miejscach oraz posiada związki aktywne,
które wpływają na wydłużenie fazy wzrostu.
Skład:
Reishi pomaga zaopatrzyć cebulki włosowe w substancje odżywcze.

Działanie według Medycyny Chińskiej:

-

Odżywia Gan Xue (Krew Wątroby)
Uzupełnia Shen Yin (Yin Nerek)
Uzupełnia Esencję Jing Nerek

Kup produkt
www.tcmsklep.pl

-

He Shou Wu - rdest wielokwiatowy
Di Huang - rehmania kleista
Nu Zhe Zi - ligustr lśniący
Reishi - lakownica żółtawa
Sang Ji Sheng - gęzownik chiński
Gou Qi Zi - ekstrakt z owoców
Polyporus - żagiew wielogłowa
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ROZBICIE MycoSlim
OKÓW 001
Na bazie receptury: Tong Yao Zhui Tang
MycoSlim to mieszanka grzybów terapeutycznych
takich jak: cordyceps, poria kokosowa i maitake
oraz ziół chińskich, której celem jest wzmocnienie
Pi (Śledziony) i Wei (Żołądka), które są układami
odpowiedzialnymi za jakość procesu trawienia.

-

-

Z punktu widzenia medycyny chińskiej najczęstszą
przyczyną otyłości jest osłabienie Qi śledziony,
która jest odpowiedzialna za przekształcanie
pokarmu w Qi i krew. Jeśli energia śledziony jest
słaba, a przemiana jest niskiej jakości, śledziona
zaczyna wytwarzać nadmierną wilgoć, a wilgoć
jest tym, co nazywamy nadmiarem tłuszczu.
Głównym zadaniem mieszanki jest wzmocnienie
Qi Śledziony, wzmocnienie trawienia
oraz utrzymanie optymalnej masy ciała.

www.tcmsklep.pl
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MycoSlim
Opis składników:

-

Lotos, Poria kokosowa i Żabieniec pomagają usunąć Shi (Wilgoć) z organizmu,
Traganek i Atraktylod bardzo mocno wzmacniają Qi śledziony,
Głóg i Maitake wspomagają trawienie
Skład:
Cordyceps wzmacnia Yang nerek, a tym samym Qi śledziony.
He Ye - lotos orzechodajny
Shan Zha - głóg pierzastolistny
Działanie według Medycyny Chińskiej:
Ze Xie - żabieniec babka wodna
Fu Ling - poria kokosowa
Wzmacnia Pi Qi (energię Śledziony)
Huang Qi - traganek błoniasty
Harmonizuje Wei (Żołądek)
Bai Zhu - atraktylod wielkogłówkowy
Wzmacnia Shen Yang (Yang nerek)
Maitake - żagwica listkowata
Usuwa Shi (wilgoć) z organizmu
Cordyceps - maczużnik chiński
Rozpuszcza Tan (śluz)

-

-

Kup produkt
www.tcmsklep.pl
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ROZBICIE
MycoProsten
OKÓW 001

MycoProsten przeznaczony jest dla mężczyzn w
celu wspomagania prawidłowego funkcjonowania
prostaty (gruczołu krokowego). Korzysta on z
właściwości chińskiego grzyba Maitake, pokrzywy
zwyczajnej, palmy sabałowej (boczni piłkowanej),
cynku, selenu i witaminy E.

-

Ich synergiczne działanie wspomaga naturalny
system obronny, chroni komórki przed stresem
oksydacyjnym, wspomaga normalne
funkcjonowanie dróg moczowych i pomaga
utrzymać odpowiedni poziom testosteronu we krwi.

www.tcmsklep.pl
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MycoProsten
Zastosowanie:

-

łagodny przerost prostaty (powiększenie prostaty)
przewlekłe zapalenie gruczołu krokowego (zapalenie prostaty)
długotrwałe oddawanie moczu
przerywane oddawanie moczu
odczuwanie ciągłej potrzeby oddawania moczu
częste oddawanie moczu

Działanie według Medycyny Chińskiej:

-

Skład:

Wzmacnia Yang Nerek
Uwalnia zastój Qi Wątroby
Wspiera przepływ Qi i rozbija zastój Qi
w dolnym ogrzewaczu

Kup produkt
www.tcmsklep.pl

-

Pokrzywa zwyczajna, Urtica dioica
Maitake / Żagwica listkowata
Saw palmetto / Palma sabałowa
Cynk
Selen
Witamina E
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ROZBICIE
BetaGlukan
OKÓWBIOcell
001

Skład: 1,3/1,6 beta glukan 70%, Malpighia glabra
(Acerola)

-

BetaGlukan BIOcell to naturalny β-1,3/1,6 Dglukan, który jest uzyskiwany za pomocą
współczesnych procesów technologicznych z
drożdżaków Saccharomyces cerevisiae.
BetaGlukan BIOcell dzięki specjalnym procesom
osiąga bardzo wysoką koncentrację
polisacharydów wynoszącą aż 73%. Dzięki temu
działa już 2 godziny po podaniu suplementu.

www.tcmsklep.pl
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BetaGlukan
MycoProsten
BIOcell
Zastosowanie:

-

Wspiera odporność
Przyczynia się do zwalczania infekcji
Przyczynia się do zwalczania pleśni, pasożytów i chlamydii
Wspiera organizm w trakcie konwencjonalnego leczenia onkologicznego (chemio- i radioterapii)

Skład:

-

1,3/1,6 beta glukan 70% - 320 mg; Acerola
(Malpighia glabra), ekstrakt 25% - 40 mg.

Kup produkt
www.tcmsklep.pl
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ROZBICIE OKÓW
Acerola001
Acerola nazywana jest inaczej nadgwiazdką
granatolistną lub wiśnią z Barbados.
Rodzimym obszarem jej występowania jest
subtropikalny obszar Ameryki Środkowej i
Południowej i Karaibów. Najczęściej uprawiana jest w
Brazylii, gdzie została odkryta przez włoskiego
biologa Marcella Malphigi w XVII wieku i została po
nim nazwana.

-

Acerola to jedno z najbogatszych źródeł witaminy
C, ma jej 30 razy więcej niż pomarańcza.

www.tcmsklep.pl
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MycoSlim
Acerola
Zastosowanie:

-

Skład:

Wspiera odporność
Jest przeciwutleniaczem
Przyczynia się do obniżenia poziomu zmęczenia
Wspiera produkcję kolagenu
Wspomaga wchłanianie żelaza
Wspiera system nerwowy

-

1 kapsułka zawiera 500 mg ekstraktu z
aceroli. 500 mg ekstraktu zawiera 125 mg
witaminy C co wynosi 156% RHP (zalecanej
dawki dziennej)

Kup produkt
www.tcmsklep.pl
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ROZBICIE Curcumin
OKÓW 001
Skład: Kurkumina, Piperyna, Kwercetyna
Kurkumina jest stosowana w Tradycyjnej Medycynie
Chińskiej od tysięcy lat na różne dolegliwości.
Głównie do usuwania zastojów i przeciwzapalnie

-

Kurkumina jest farmakologicznie aktywną
substancją, która wytwarza się poprzez ekstrakcję
z ostryża długiego (Curcuma longa). Aby
zwiększyć wchłanianie substancji czynnych do
kurkuminy dodawane są piperydyna i kwercetyna.

www.tcmsklep.pl
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MycoSlim
Curcumin
Zastosowanie:

-

Skład:

Wspiera odporność
Przyczynia się do łagodzenia stanów zapalnych
Cukrzyca i choroba Alzheimera
Wysoki poziom cholesterolu
Pomaga oczyścić naczynia krwionośne

-

1 kapsułka zawiera: Kurkumina - 95%
ekstraktu z ostryża długiego
(Demothoxycurcumin: 15-25%,
Bidemethoxycurcumin 2,5-6,5%) - 300 mg;
Piperyna - 95% ekstraktu z pieprzu - 4 mg;
Kwercetyna - 30% ekstraktu z cebuli - 40 mg.

Kup produkt
www.tcmsklep.pl
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ROZBICIE Ostropest
OKÓW 001

Skład: Ostropest, Reishi, Mniszek lekarski
Ostropest plamisty to roślina wykazująca
wyjątkowe działanie antyoksydacyjne (zwalcza wolne
rodnik) i hepatoprotekcyjne.

-

Wspiera procesy trawienne i oczyszczanie
organizmu przez co przyczynia się do
wzmocnienia odporności.
Wspomagając wątrobę przyczynia się
jednocześnie do poprawy zdolności
regeneracyjnych i detoksykacyjnych organizmu.

www.tcmsklep.pl
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MycoProsten
Ostropest
Dodatkowo ostropest został uzupełniony przez ekstrakty z grzybów Reishi i z mniszka
lekarskiego.:

-

Mniszek lekarski ma korzystny wpływ na funkcje wątroby i woreczka żółciowego - poprawia produkcję
soku żołądkowego i oczyszcza żołądek.
Reishi ma silne działanie witalizujące, aktywuje odpowiedź immunologiczną organizmu, przyczynia się do
prawidłowego funkcjonowania układu krążenia i utrzymuje prawidłowy poziom cholesterolu we krwi.

Zastosowanie:

-

Wspomaga w leczeniu stanów zapalnych wątroby,
marskości i zaburzenia jej czynności
Pomaga w regeneracji wątroby
Wspiera pęcherzyk żółciowy
Wspomaga w zaburzeniach trawienia i przy wzdęciach
Pomaga regulować poziom cholesterolu
Pomaga usunąć Gorącą Wilgoć z Wątroby i Pęcherzyka
Żółciowego
Kup produkt

www.tcmsklep.pl

Skład:

-

Ostropest
Reishi
Mniszek lekarski
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ROZBICIE
MycoChemo
OKÓW 001
Skład: Maitake, Taizishen, Zhimu, Danggui,
Beisashen, Dazao
MycoChemo, dzięki kombinacji chińskiego grzyba
Maitake i składników ziołowych, uzupełnia dietę w
substancje potrzebne organizmowi w czasie
regeneracji po chemioterapii lub radioterapii
onkologicznej.
Pomaga odżywić, zregenerować i nawilżyć tkanki
zniszczone przez chemio i radio terapie.

www.tcmsklep.pl
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MycoProsten
MycoChemo
MycoAir
Ostropest
II
Zastosowanie:

-

Wspiera naturalną regenerację organizmu, zwłaszcza w trakcie chemioterapii i radioterapii.
Skutki uboczne leczenia onkologicznego
Poparzone i uszkodzone tkanki
Suchość błon śluzowych
Ogólne zmęczenie

Działanie według Medycyny Chińskiej:

-

Dopełnia Śledzionę i jej Qi
Odprowadza Wilgoć
Tonizuje Nerki i Wątrobę
Ochładza Ciepło
Uspokaja myśli

Kup produkt
www.tcmsklep.pl
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ROZBICIE
MycoStamin
OKÓW 001
Skład: Cordyceps CS-4, Tusizi, Xianmao
MycoStamin to połączenie ziół i grzyba Cordyceps,
którego zadaniem jest podniesienie
energii, wsparcie witalności (także w aspekcie
seksualnym), która jest osłabiona przez trudny okres
fizyczny lub psychiczny.
Uwaga: Suplement diety nie jest lekiem i nie przynosi
natychmiastowych skutków, a jedynie stanowi
uzupełnienie rezerw potrzebnych do zdrowej
seksualności i witalności.

www.tcmsklep.pl
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MycoProsten
MycoChemo
MycoStamin
MycoAir
Ostropest
II
Zastosowanie:

-

Wspiera witalność
Wspomaga funkcje seksualne
Obniżone libido
Utrata erekcji
Impotencja
Przedwczesny wytrysk
Zaburzenia płodności
Zaburzenia hormonalne

Działanie według Medycyny Chińskiej:

-

Dopełnia Nerkowe Yang i Ming men
Wspiera Yin Płuc
Odżywia esencję Nerek

Kup produkt
www.tcmsklep.pl
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ROZBICIEMycoStimul
OKÓW 001
Skład: Reishi, Żeń-szeń, Traganek
MycoStimul to silna kombinacja przeznaczona do
odnawiania energii.
Zarówno Reishi, żeń-szeń jak i traganek są
skutecznymi adaptogenami, które zawierają mnóstwo
substancji naturalnych, zdolnych wspierać ludzki
organizm i „doładowywać jego baterie”.
Stosowany regularnie pomaga dopełnić
utraconą energię.

www.tcmsklep.pl
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MycoProsten
MycoChemo
MycoStamin
MycoStimul
MycoAir
Ostropest
II
Zastosowanie:

-

Pomaga wzmacniać organizm
Zmęczenie, wyczerpanie
Niewydolność fizyczna i psychiczna
Syndrom wypalenia
Wsparcie dla sportowców
Rekonwalescencja po chorobie

Działanie według Medycyny Chińskiej:

-

Dopełnia Qi
Odżywia Krew
Transformuje Śluz
Wspiera esencję Nerek

Kup produkt
www.tcmsklep.pl
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W razie jakichkolwiek pytań służę pomocą

Michał Fugiel
Telefon: 515 318 883
Mail: hurt@mycomedica.pl

www.tcmsklep.pl
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