NG Γανοδερμα
Το NG Γανόδερμα παράγεται από ένα συνδυασμό
6 διαφορετικών ειδών από Γανόδερμα - το
ονομαζόμενο “Θαυματουργός
Βασιλιάς των
Βοτάνων”. Το συμπλήρωμα NG Γανόδερμα μπορεί
να βοηθήσει στην γενική υγεία και να ενισχύσει τις
φυσικές άμυνες του σώματος.

NG Εξελιουμ
Το NG Εξέλιουμ είναι το μυκήλιο από το
Ganoderma lucidum το οποίο περιέχει ένα
φάσμα των συστατικών, όπως βιταμίνες,
μέταλλα και τα ένζυμα. Η Gano Excel είναι η
πρωτοπόρος παγκοσμίως στην παραγωγή και
την εμπορευματοποίηση αυτού του μυκήλιου.

Ομπρέλα Υγείας

Παρακαλώ επικοινωνείστε:

GREEK (ΕΛΛΗΝΙΚΑ)

www.ganoexcel.com

Τα Θαυμαστά 5 Συστατικά του
Ganoderma lucidum
Πολυσακχαρίτης
Τα εκπληκτικά θρεπτικά συστατικά που είναι γνωστό ότι
συμβάλουν στην ενίσχυση των κυτταρικών μεμβρανών, την
τόνωση των αντι-οξειδωτικών εππέδων, και καθαρίζουν τις
τοξίνες από το σώμα!
Σημαντικός για την πρόληψη των εκφυλιστικών ασθενειών,
ρυθμίζει την υγεία του πεπτικού συστήματος, μετριάζει τα
επίπεδα χοληστερόλης, και βοηθά στη διατήρηση υγιούς
σακχάρου στο αίμα.
Γανοδερική Ουσία
Πηγή Ιδιοτήτων του Ganoderma lucidum για την ίαση του
δέρματος
Σύμφωνα με τον Διευθυντήριο Πληροφοριών Υγειονομικής
Περίθαλψης, το εκγχύλισμα από Ganoderma φαίνεται
ότι διευκολύνει ή / και θεραπεύει ορισμένες ασθένειες του
δέρματος όταν εφαρμόζεται απευθείας στο δέρμα. Εκτός
αυτού, βοηθά επίσης στην θεραπεία των πληγών εξ αιτίας
του καρκίνου και διάφορων άλλων στοματικών εξελκώσεων,
αναζωογονεί τους ιστούς του σώματος και παρέχει καθαρή,
λεία «νεανικής όψης” επιδερμίδα!
Αδενοσίνη
Περιέχει αντι-φλεγμονώδεις ιδιότητες, και είναι επίσης γνωστό
ότι βοηθάει στη μείωση της χοληστερόλης και παρέχει συνεχή
ενέργεια. Με τη διευκόλυνση της παροχής ενέργειας στα
κύτταρα, η αδενοσίνη εξυπηρετεί μια σημαντική λειτουργία
του ανθρώπινου μεταβολισμού.
Τριτερπενοειδείς
Τα Τριτερπένια έχει αναφερθεί ότι έχουν σημαντικές
βιοδραστικές ιδιότητες, αντι-οξειδωτικές, ηπατοπροστασίας,
αντιαλλεργικές, για καταπολέμηση της υπέρτασης, μείωσης
της χοληστερόλης, καθώς και αναστολής της συσσώρευση
των αιμοπεταλίων, λόγω της αναστολής ορισμένων
ενζύμων.
Βιολογικό Γερμάνιο
Οι ισχυρές ικανότητες γερμανίου για πιθανές επουλώσεις
βασίζονται στις τρεις κύριες αλλαγές που επιφέρει
στη συνολική ισορροπία του σώματος.
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...και περισσότερα από 200
ενεργά συστατικά

Oleaf Τσάι

NG Καφές 3 σε 1
Είναι ένα Θρεπτικό αφέψημα
που γίνεται από το εκχύλισμα
Ganoderma lucidum,
υψηλής ποιότητας καφέ,
υποκατάστατο γάλακτος
και ζάχαρη. Το GANOCAFÉ
3-IN-1 είναι το πρώτο γνωστό
ποτό στον κόσμο που έρχεται
σε ένα συνδυασμό καφέ και
Ganoderma Lucidum.

Το

τσάι Oleaf είναι ένα αφέψημα
που έχει βάσει το
κόκκινο Τσάι Rooibos
(Asphalathus linearis),
το οποία προέρχεται
από τη Νότια Αφρική.
Το Ganoderma lucidum
Rooibos τσάι είναι
επίσης γνωστό ως τσάι SOD
(superOxide Dismutase). Περιέχει την
αποτελεσματική SOD ουσία, ένα ισχυρό
αντιοξειδωτικό που βοηθά στην εξάλειψη των
ελεύθερων ριζών.

ΝG Σοκολάτα

NG Κλασσικός Καφές
Ο κλασσικός GANOCAFÉ
είναι ένα στιγμιαίος καφές,
με χαρμάνι ποιοτικού
καφέ εμπλουτισμένο με
εκχύλισμα Ganoderma
lucidum. Πλούσιο σε άρωμα
και κλασσική γεύση, Ο κλασσικός
GANOCAFÉ είναι ο καφές που
ικανοποιεί πάντα όλους.

Είναι αναζωογονητική
σοκολάτα που γίνεται
από εκχύλισμα
Ganoderma lucidum,
και με υψηλής ποιότητας
κακάο, υποκατάστατο
γάλακτος και αποβουτυρωμένο
γάλα. Πρόκειται για ένα εξαιρετικό
ποτό για όλες τις ηλικίες.

NG Gano Μόκα
Η Μόκα GANOCAFÉ είναι
ένα αποκλειστικός
συνδυασμός υψίστης
ποιότητας καφέ σε
σκόνη, σκόνης κακάο και
εκχύλισμα Ganoderma
lucidum. Αποτελούν ένα
ειδικό χαρμάνι που σας δίνει
ένα αυθεντικό κρεμώδη με απαλή
γεύσης καφέ. Η χαρακτηριστική του
διεθνή γεύση είναι αυτή της μόκας

Δημητριακά NG C’rel
Τα

δημητριακά
GANOC’REAL με
σπιρουλίνα και
βρώμη, είναι ο
καλύτερος τρόπος να
ξεκινάτε τη μέρα σας.
Είναι εμπλουτισμένα με
εκχύλισμα Ganoderma lucidum,
σπιρουλίνα, βρώμη, υποκατάστατο
γάλακτος και ζάχαρης και αποτελούν
θρεπτική τροφή κατάλληλη για όλη την οικογένεια.
Η σπιρουλίνα παρέχει τις καθημερινές διατροφικές
ανάγκες για το σώμα. Η Βρώμη θεωρείται ότι βοηθά
την πέψη και τον έλεγχο του βάρους. Συνδυασμένα με
το εκχύλισμα από Ganoderma lucidum, σας παρέχουν
στη στιγμή ένα γρήγορο και θρεπτικό γεύμα.

