
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gano Excel Greece 

 

 

 

Προϊόντα – Συστατικά και Χρήση τους. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  GANODERMA 

Πρόκειται για το κορυφαίο μας προϊόν όπου είναι και η βάση για κάθε πρόγραμμα. Είναι σε μορφή 
ταμπλέτας, αποτελείται και από τα 6 μανιτάρια της κατηγορίας GANODERMA LUCIDUM, τα οποία 
είναι πολύ πικρά είναι και ο λόγος που είναι σε μορφή ταμπλέτας. Τα μανιτάρια συλλέγονται όταν 
είναι 3 μηνών δηλαδή στην πλήρη ωρίμανση τους. Το Ganoderma κατά την χρήση του σκαναρει τον 
οργανισμό μας και τον βοήθα να επουλώσει και να αποβάλει προβλήματα. Το σημαντικότερο όμως 
είναι ότι μια ταμπλέτα Ganoderma μας δίνει πάνω από 400 αντιοξειδωτικά και φυτοθρεπτικά 
στοιχεία. Για να μπορέσουμε να πάρουμε όλα αυτά τα στοιχεία με τα προϊόντα άλλης εταιρείας 
πρέπει να πάρουμε όλη την σειρά των προϊόντων της. Η απόλυτη θρεπτική τελειότητα που 
βρίσκεται στην φύση. 

Μπορεί να βοηθήσει: 

01) Τριχόπτωση.                    15) Υπόταση.                      29) Κατάκλιση 

02) Ξηροδερμία.                   16) Υπέρταση.                    30) Ενισχύσει μυϊκού ιστού 

03) Πιτυρίδα.                         17) Χαμηλά αιμοσφαίρια.  

04) Παθήσεις των ματιών  18) Ζάχαρο.   

05) Ουλίτιδα.                         19) Ημικρανίες.  

06) Φάρυγγα.                        20) Αρθρώσεις.  

07) Οισοφάγο.                      21) Αντιβακτηριδιακό.   

08) Παλινδρόμηση.              22) Αντιμυκητιακό.  

09) Στομάχι.                           23) Αντιφλεγμονώδες.      

10) Λεπτό έντερο.                24) Δυσκοιλιότητα, αιμορροΐδες, αιμορραγία ).   

11) Παχύ έντερο.                  25) Αντικαρκινικό.  

12) Αποτοξίνωση.                26) Βελτιστοποίηση  ανοσοποιητικού.   

13) Χοληστερίνη.                 27) Τόνωση νεφρών.      

14) Τριγλυκεριδια.               28) Τόνωση ήπατος.   

 

Τρόπος χρήσης:  Για πρόληψη ἠ σε μικρά προβλήματα, πρώτη  εβδομάδα  1 ταμπλέτα το πρωί     
πριν το πρωινό,   δεύτερη  εβδομάδα  1 το πρωί και 1 το βράδυ, 3 εβδομάδα πρωί, 
μεσημέρι, βράδυ, από μια ταμπλέτα, τέταρτη εβδομάδα 1 ταμπλέτα την ημέρα.  

          Σε σοβαρότερα προβλήματα μπορούμε να δώσουμε πρωί, μεσημέρι , βράδυ από 2 ή 3 
ταμπλέτες.  

ΠΡΟΣΟΧΗ! Δεν σταματάμε καμία φαρμακευτική αγωγή. Χρησιμοποιούμε τα προϊόντα 
παράλληλα με αυτήν.  



 

 

 

 EXCELLIUM  

Το Excellium είναι το μυκήλιο του ganoderma lucidum που περιέχει ένα φάσμα συστατικών όπως 
βιταμίνες, μέταλλα και ένζυμα που έχουν αντιαλλεργικές ιδιότητες.  
Δημιουργείται από το άσπρο μέρος γύρω από το μανιτάρι όταν αυτό είναι τριών εβδομάδων. Το 
Excellium βοηθά  στην μείωση του στρες και λειτουργεί ως "τονωτικό του εγκεφάλου"  (γιατί 
περιέχει άφθονο οργανικό γερμάνιο που αυξάνει τα επίπεδα οξυγόνου στο αίμα).  
Βοηθάει πάρα πολύ στο νευρικό μας σύστημα, και στο καρδιαγγειακό μας σύστημα. 
 

Μπορεί να βοηθήσει: 
 

1) Πάρκινσον.  
2) Αlzheimer.  
3) Απόφραξη αρτηριών.  
4) Συντήρηση των αρτηριών μας στην σωστή ελαστικότητα.   
4) Αλλεργίες πάσης φύσεως, ( ακόμη και στα μανιτάρια αν είναι αλλεργικός κάποιος μπορεί να 
χρησιμοποιήσει το προϊόν ).  
5) Αποτοξίνωση.  

6) Σκλήρυνση κατά πλάκας. 

 

Τρόπος χρήσης: Για πρόληψη ή  μικρά προβλήματα.  Πρώτη εβδομάδα μια ταμπλέτα το πρωί 
πριν το πρωινό.  Δεύτερη εβδομάδα πρωί και βράδυ από μια ταμπλέτα πριν το φαγητό.   
Τρίτη εβδομάδα πρωί, μεσημέρι, βράδυ, από μια ταμπλέτα πριν το φαγητό.   

          Σε μεγαλύτερα προβλήματα μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε δυο και τρεις ταμπλέτες 
πρωί, μεσημέρι, και βράδυ πριν το φαγητό.  

 

ΠΡΟΣΟΧΗ! Δεν σταματάμε καμία φαρμακευτική αγωγή. Χρησιμοποιούμε τα προϊόντα 
παράλληλα με αυτήν.   

 

 

 

 



 

 

 
 

 CORDYCEPS 

Παράγεται από επιλεγμένα 100% cordyceps sinensis. Βοηθά αποτελεσματικά στο να διατηρούνται 
οι λειτουργίες του αναπνευστικού συστήματος και των πνευμόνων σε βέλτιστα επίπεδα, αυξάνει 
την αντοχή και ανακουφίζει από την κούραση. 
 

Μπορεί να βοηθήσει: 
 

1) Στην καλυτέρευση και ενδυνάμωση του ανοσοποιητικού συστήματος. 
2) Στην βελτίωση της κυκλοφορίας του αίματος  
3) Στη καλυτέρευση των λειτουργιών του αναπνευστικού συστήματος και των πνευμόνων 
4) Στην μείωση του επιπέδου ζάχαρης στο αίμα 
5) Στη μείωση της ‘’κακής’’ χοληστερίνης και στην αύξηση της ‘’καλής’’ 
6) Στη βελτίωση των ηπατικών λειτουργιών  
7) Στην καθυστέρηση της διαδικασίας γήρανσης 
8) Στην καταπολέμηση της γυναικείας υπό γονιμότητας 
9) Επιδρά θετικά στην αύξηση της σεξουαλικής επιθυμίας και της λίμπιντο. 

 
Τρόπος χρήσης: Για πρόληψη ή μικρά προβλήματα μια ταμπλέτα την ημέρα.  
                              Σε μεγαλύτερα προβλήματα δυο ταμπλέτες την ημέρα.  
 

 
 

ΠΡΟΣΟΧΗ! Δεν σταματάμε καμία φαρμακευτική αγωγή. Χρησιμοποιούμε τα προϊόντα 
παράλληλα με αυτήν.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

 GARCINIA  

 
Παράγεται από συνδυασμό του τροπικού φρούτου Garcinia Atroviridis του οξυφοίνικα Tamarindus 
Indica και του Ganoderma Lucidum. Περιέχει Υδροξυκιτρικό οξύ (HCA) το οποίο εμποδίζει τον 
σχηματισμό υπερβολικών λιπών στο σώμα μας μετατρέποντας τους υδατάνθρακες σε ενέργεια και 
ελέγχει την όρεξη. 
 

Μπορεί να βοηθήσει: 
 

1) Στην μείωση του υπερβολικού βάρους 
2) Στην μείωση της ποσότητας της χοληστερόλης του αίματος και τη σταθεροποίηση του 

λίπους  
3) Στην βελτίωση της κυκλοφορίας του αίματος και εναντίον των αλλεργιών  
4) Στην πρόληψη της μετατροπής της γλυκόζης του αίματος σε λιπαρά οξέα 
5) Στον έλεγχο της όρεξης  
6) Στην εύκολη αποβολή του λίπους και της βλέννας από τα έντερα 
7) Στην ενίσχυση της ενέργειας και του μεταβολισμού  
8) Στην ενδυνάμωση του πεπτικού συστήματος 

 
 
Τρόπος χρήσης: Για  άτομα τα οποία έχουν έως 15 κιλά πάνω από το κανονικό βάρος τους πρωί, 
μεσημέρι, βράδυ από μια ταμπλέτα. 

Πάνω από 15 κιλά από δυο ταμπλέτες πρωί μεσημέρι βράδυ. 

ΠΡΟΣΟΧΗ! Για καλύτερα αποτελέσματα καταναλώνουμε τις ταμπλέτες 2 ώρες πριν το 
γεύμα.   

 

 

 

 

 



 

 

 

 GANO BLACK KOPPE (ΚΛΑΣΙΚΟΣ ΜΑΥΡΟΣ ΚΑΦΕΣ)  

Έχει σαν βάση απόσταγμα ελαίου GANODERMA LUCIDUM και απόσταγμα κορυφαίου καφέ μη 
βιομηχανοποιημένου Αράπικα.  
Παρασκευάζεται όπως τον Ελληνικό, τον εσπρέσο, η τέλια χρήση είναι όπως το νες, κάνουμε τέλειο 
φραπέ και ονειρεμένο φρέντο εσπρέσο με λίγη κρέμα γάλακτος. Δεν συνιστάτε να βράζετε το 
προϊόν διότι χάνει πολλά από τα θρεπτικά του στοιχεία. 
 

Μπορεί να βοηθήσει: 
 

1) Μας δίνει φοβερή τόνωση και ενέργεια, χωρίς να επιδρά στο νευρικό μας σύστημα, αλλά 
λιώνοντας το λίπος μας, το οποίο μετέπειτα ο οργανισμός μας το μετατρέπει σε ενέργεια.  

2) Στο ζάχαρο.  

3) Στην αποτοξίνωση.  

4) Στο καρδιοαγγειακό μας σύστημα.  

Τρόπος χρήσης: Πολύ απλά αντικαθιστούμε τον καφέ που πίνουμε με το υγιεινό καφέ της GANO 
EXCEL.   

Μπορούμε να πιούμε όσους καφέδες θέλουμε δίχως να έχουμε τις παρενέργειες που δίνουν οι 
καφέδες του εμπορίου. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 GANO KOPPE 3IN1 (ΚΑΠΟΥΤΣΙΝΟ) 

Έχει σαν βάση απόσταγμα ελαίου GANODERMA LUCIDUM, απόσταγμα κορυφαίου καφέ Αράπικα 
μη βιομηχανοποιημένο, μαύρη ζάχαρη και ορό γάλακτος.  Είναι ο γνωστός καπουτσίνο της αγοράς. 
Παρασκευάζετε με ζεστό νερό αλλά και με κρύο νερό όπως ο φρέντο καπουτσίνο. Ονομάζετε 3 σε 1 
επειδή έχει στο φακελάκι μέσα ζάχαρη ( μαύρη ) και γάλα. 
 

Μπορεί να βοηθήσει: 
 

1) Μας δίνει τόνωση και ενέργεια δίχως να επιδρά στο νευρικό μας σύστημα αλλά λιώνοντας το 
λίπος μας το οποίο μετέπειτα ο οργανισμός μας το μετατρέπει σε ενέργεια.  

2) Βοηθάει πάρα πολλή σε προβλήματα με το στομαχι τα οποία προέρχονται από κρύωμα, από 
μεγαλύτερη χρήση αλκοόλ ή από κακή διατροφή.  

Τρόπος χρήσης: Πολύ απλά αντικαθιστούμε τον καφέ που πίνουμε με το υγιεινό καφέ της GANO 
EXCEL  

Δεν το συνιστούμε σε άτομα που πίνουν σκέτο τον καφέ τους επειδή έχει ζάχαρη και 
ενδεχομένως να μην τους αρέσει.  

Μπορούμε να πιούμε όσους καφέδες θέλουμε δίχως να έχουμε τις παρενέργειες που δίνουν οι 
καφέδες του εμπορίου. 

 

 
 

 

 
 

 

 



 

 

 

 GANO MOCHA (ΜΟΚΑ) 

Είναι ένας μοναδικός συνδυασμός εξαιρετικής ποιότητας καφέ, κακάο και απόσταγμα ελαίου 
GANODERMA LUCIDUM.  
Το μοναδικό του χαρμάνη προσφέρει μια ιδιαίτερη γεύση που είναι αγαπητή σε όλο τον κόσμο.  
Παρασκευάζεται με κρύο ή ζεστό νερό, γάλα, επίσης μπορούμε να κάνουμε υπέροχα κοκτέιλ 
Απαραίτητη η χρήση από όλους τους συνανθρώπους μας.  
 

Μπορεί να βοηθήσει: 
 

1) Αυξάνει την άμυνα του οργανισμού μας.  

2) Αυξάνει την διαύγεια.  

3) Μας βοηθάει στην αφομοίωση κατά την μελέτη μας.  

4) Συνιστάται ιδιαίτερα σε συνανθρώπους μας που εργάζονται πολλές ώρες με τον υπολογιστή 
σε σπουδαστές ιδιαίτερα στην εξεταστική τους περίοδο κ.α 

 

Τρόπος χρήσης: Πολύ απλά αντικαθιστούμε τον καφέ που πίνουμε με τον υγιεινό καφέ μοκα της 
GANO EXCEL  

Δεν το συνιστούμε σε άτομα που πίνουν σκέτο τον καφέ τους επειδή έχει ζάχαρη και 
ενδεχομένως να μην τους αρέσει.  

Μπορούμε να πιούμε όσους καφέδες θέλουμε δίχως να έχουμε τις παρενέργειες που δίνουν οι 
καφέδες του εμπορίου. 

 

 
 
 
 



 

 

 
 

 GANO BROWM ROMANCE (ΣΟΚΟΛΑΤΑ) 

Ένα θρεπτικό ρόφημα που περιέχει απόσταγμα ελαίου GANODERMA LUCIDUM, κρέμα 
αποβουτυρωμένου γάλακτος και υψηλής ποιότητας κακάο. Εξαιρετικό ρόφημα για όλες τις ηλικίες. 
Παρασκευάζεται με κρύο ή ζεστό νερό, γάλα, μπορούμε να το βάλουμε στον χυμό μας, σε 
γιαούρτη ή να κάνουμε ένα υπέροχο κοκτέιλ.  
 

Μπορεί να βοηθήσει: 

1) Αυξάνει την άμυνα του οργανισμού μας.  

2) Αυξάνει την διαύγεια.  

3) Μας βοηθάει στο να έχουμε ήρεμο ύπνο.  

4) Το συνιστούμε ιδιαίτερα σε μικρά παιδιά, πρωί και βράδυ μέσα στο γάλα τους, έτσι μπορούμε 
να τα προστατέψουμε από τις ιώσεις, καθώς επίσης και σε υπερκινητικά παιδιά. Σε 
συνανθρώπους μας οι οποίοι δεν μπορούν να κοιμηθούν το βράδυ και ιδιαίτερα σε αυτούς που 
περνούν φαρμακευτική αγωγή για τον ύπνο 

 

Τρόπος χρήσης: Πολύ απλά αντικαθιστούμε τον καφέ που πίνουμε με τον υγιεινό καφέ της 
GANO EXCEL. Συνίσταται στα παιδιά να δίνουμε ένα ρόφημα το πρωί και ένα το βράδυ για 
θωράκιση της υγείας του. Σε ανθρώπους με προβλήματα ύπνου συνιστούμε ένα ρόφημα 
σοκολάτας 1 ώρα πριν τον ύπνο. Σε περίπτωση που λαμβάνουν υπνωτικά χάπια, μόνο αυτά, 
τους παρακινούμε να τα διακόψουν κατά την διάρκεια της χρήσης των δικών μας προϊόντων για 
να μην αποδώσουν τον ποιοτικό ύπνο που θα τους προσφέρουν τα προϊόντα μας στα χάπια. 

Μπορούμε να πιούμε όσους καφέδες θέλουμε δίχως να έχουμε τις παρενέργειες που δίνουν οι 
καφέδες του εμπορίου. 

 

 

 

 



 

 

 

 GANO C’REAL (ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ)  

Η καλύτερη διατροφική επιλογή για να ξεκινήσει κανείς την ημέρα του. Εμπλουτισμένο με 
απόσταγμα GANODERMA LUCIDUM, σπυρουλίνα, βρώμη, ζάχαρη και γάλα είναι το απόλυτο και 
απαραίτητο θρεπτικό προϊόν για όλη την οικογένεια. Η σπυρουλίνα είναι πλέον σε όλους μας 
γνωστή για την χρήση της. Η βρώμη είναι ένα καταπληκτικό λυποδιαλυτικό  προϊόν το οποίο μας 
κρατάει για πολλές ώρες χορτάτους. Παρασκευάζεται με κρύο ή ζεστό νερό, γάλα, με χυμό, 
γιαούρτι μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε και σαν τσιπς.  
 

Μπορεί να βοηθήσει: 

1) Στην καλή πέψη.  

2) Απώλεια πόντων.  

3) Ενδυνάμωση του μυϊκού ιστού.  

4) Αύξηση βάρους σε μυϊκό ιστό.  

5) Τόνωση του οργανισμού μας.  

6) Τους αθλητές  για αποφυγή θλάσης του μυϊκού ιστού και αύξηση της αντοχής τους.   

Τρόπος χρήσης: Μια φορά την ημέρα για καλή υγεία, κατά προτίμηση το πρωί.  

Τρεις φορές την ημέρα μετά από κάθε γεύμα για αύξηση βάρους σε μυϊκό ιστό για 
καταπολέμηση της νευρικής ανορεξίας ή για τόνωση οργανισμού μετά από σοβαρές 
εγχειρήσεις. 

Δυο φορές την ημέρα και ένα ελεύθερο γεύμα, ( προσοχή! μερίδα εστιατορίου ) για απώλεια 
βάρους σε πόντους, κατά προτίμηση πρωί και βράδυ.  

 

 

 

 



 

 

 

 GANO ROOIBOS (ΤΣΑΙ)  

Το τσάι S.O.D. ( Υπεροξείδιο αυτοξειδοαναγωγης ) είναι ένα ρόφημα με βάση το τσάι ROOIBOS ( 
ASPHALATHUS LINEALLS ), που έρχεται από την Ν. Αφρική και σε συνεργασία με το GANODERMA 
LUCIDUM κάνει το ρόφημα αυτό ένα ισχυρό αντιοξειδωτικό προϊον. Απαραίτητη η χρήση από 
όλους τους ανθρώπους. 
 

Μπορεί να βοηθήσει: 

1) Στην εξουδετέρωση των ελεύθερων ριζών.  

2) Τόνωση και ενέργεια.  

3) Βελτίωση της εγκεφαλικής λειτουργιάς.  

4) Αναζωογόνηση του οργανισμού μας.  

5) Προστάτης, από την πρώτη κιόλας χρήση. 

6) Αρθρώσεις.  

7) Αποτοξίνωση.  

Τρόπος χρήσης: Ένα φακελάκι σε ενάμιση λίτρο ζεστό νερό. Αφήνουμε το φακελάκι για 20 λεπτά 
μέσα στο νερό. Θα πρέπει να καταναλώσουμε όλη την ποσότητα κατά την διάρκεια της ημέρας. 
Μπορούμε να το απολαύσουμε  ζεστό ή κρύο και αν περισσέψει συνεχίζουμε την χρήση και την 
επόμενη ημέρα.  

Μετά την χρήση το φακελάκι μπορούμε να το βάλουμε στο ψυγείο και να το χρησιμοποιήσουμε 
σαν μάσκα ματιών, βοηθά στα πρησμένα  κουρασμένα και κόκκινα μάτια και στους μαύρους 
κύκλους. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 GANO FRESH (ΟΔΟΝΤΟΚΡΕΜΑ)  

Η καλύτερη επιλογή για εξαιρετική οδοντική υγεία είναι η Gano Fresh οδοντόκρεμα που 
αποτελείται από μια ειδική σύνθεση από εκχύλισμα Ganoderma  Licidum, φρέσκο άρωμα μέντας 
και άλλα φυτικά συστατικά εξαιρετικής ποιότητας.  
Απαραίτητη η χρήση της από όλη την οικογένεια, και είναι κατάλληλη για ευαίσθητα δόντια.  

 
Μπορεί να βοηθήσει: 

1) Αιμορραγία ούλων.  

2) Τερηδόνας.  

3) Ουλίτιδας.  

4) Πέτρας.  

5) Ενισχύει το σμάλτο των δοντιών.  

6) Εμποδίζει την φθορά τον ούλων. 

7) Σύσφιξη ούλων.  

Τρόπος χρήσης: Εκτός από την κλασσική χρήση της οδοντόκρεμας χρησιμοποιείται και σαν 
στοματικό διάλυμα, μια σταγόνα οδοντόκρεμα αραιωμένη με νερό σε ένα μικρό ποτήρι, 
κάνουμε γαργάρες και το διάλυμα αυτό το καταπίνουμε. Έτσι καταπολεμάμε την κακοσμία η 
οποία προέρχεται από πυώδες αμυγδαλιές ή πρόβλημα του οισοφάγου και στομάχι.   

 

 

 

 

 
 



 

 

 

 GANO SOAP  

Καταπληκτικό σαπούνι το οποίο αποτελείτε από GANODERMA LUCIDUM και κατσικίσιο γάλα. 
Κατάλληλο προς χρήση από όλη την οικογένεια. Η επιδερμίδα σας θα καταλάβει αμέσως την 
διαφορά. Θεραπεύει, ενυδατώνει, και ομορφαίνει το δέρμα.  
 

Μπορεί να βοηθήσει: 
 

1) Κάνει απολέπιση και καθαρίζει τα νεκρά κύτταρα από το δέρμα 

2) Οξυγονώνει την επιδερμίδα και την βοηθά να παραμένει υγιές 

3) Ισορροπεί το Ph του δέρματος και μειώνει τους ερεθισμούς 

4) Ενυδατώνει, θρέφει και αναζωογονεί το δέρμα.  

5) Σταματά την τριχόπτωση και την πιτυρίδα.  

6) Χρησιμοποιείται σαν μάσκα για βαθύ καθαρισμό του προσώπου.   

7) Τέλεια αποτελέσματα στην ακμή, ( πρωί και βράδυ μάσκα σε 28 ημέρες απίστευτα 
αποτελέσματα ).  

8) Σε έκζεμα.  

9) Ψωρίαση καταπληκτικά αποτελέσματα.  

Τρόπος χρήσης: Χρησιμοποιείται με την κλασσική χρήση. Σε πιο έντονα προβλήματα μπορείτε 
να τρίψετε με πολύ λίγο νερό στο σημείο δημιουργώντας μια μάσκα και να το αφήσετε να 
δράσει. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε όλο το σώμα ακόμα και στα μαλλιά. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

ΣΥΝΔΙΑΣΜΟΙ ΤΩΝ ΠΡΟΙΝΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΜΕΓΙΣΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΣΕ ΜΙΚΡΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ 
ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ 

 
 
 

                       
 
 
Με αυτόν τον συνδυασμό δημιουργούμε μια δυνατή ασπίδα γύρο από τον οργανισμό μας και το 
σώμα μας.  
Με το GANODERMA βοηθάμε τον οργανισμό μας να επουλωθεί και να θεραπευτεί από  
προβλήματα τα οποία προέρχονται από την κακή διατροφή και δυναμώνουμε το ανοσοποιητικό 
μας σύστημα για να ήμαστε λιγότερο ευάλωτη στης ιώσεις. Με το EXCELLIUM διορθώνουμε και 
συντηρούμε σε τέλεια κατάσταση το νευρικό μας σύστημα και το καρδιοαγγειακό μας σύστημα.  
Με το CORDYCEPS αποβάλουμε  προβλήματα από τα όργανα του σώματος μας και δίνουμε την 
μέγιστη προστασία στα όργανα μας. Το τσάι είναι ο χείμαρρος που τρέχει κάθε μέρα μέσα στο 
σώμα μας και κρατάει τον οργανισμό μας σε καθημερινή βάση καθαρό από την αποτοξίνωση που 
κάνουν τα προϊόντα μας και από αυτά που τρώμε και αναπνέουμε.  
 
Το πρόγραμμα αυτό κοστίζει ημερησίως 3,5 ευρώ περίπου σε τιμή λιανικής, αν για κάποιον είναι 
ακριβό μπορούμε να αφαιρέσουμε πρώτα το CORDYCEPS και αν συνεχίζει να είναι για τον πελάτη 
σας ακριβό, μπορείτε να αφαιρέσετε και το EXCELLIUM.   

 
ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ: GANODERMA – EXCELLIUM 1η εβδομάδα από 1 ταμπλέτα, 2η εβδομάδα από 2 
ταμπλέτες, 3η εβδομάδα από 3 ταμπλέτες, 4η εβδομάδα 1 την ημέρα. CORDYCEPS 1 ταμπλέτα την 
ημέρα. ΤΣΑΙ ενάμιση λίτρο την ημέρα.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΜΕΓΙΣΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗΣ  
 
 

                                                       
 
 

Τρόπος χρήσης: 

GANODERMA: 1η εβδομάδα πρωί, μεσημέρι βράδυ από μια ταμπλέτα πριν το γεύμα, 2η εβδομάδα 
από 2 ταμπλέτες και συνεχίζουμε έτσι μέχρι να εξισορροπήσουμε το ζάχαρο του.  

CORDYSEPS: 2 ταμπλέτες την ημέρα πρωί και βράδυ, όταν εξισορροπήσουμε το ζάχαρο 
συνεχίζουμε με 1 ταμπλέτα ημερησίως το πρωί.  

ΜΑΥΡΟ ΚΑΦΕΣ: το λιγότερο 2 καφέδες την ημέρα.  

ΑΝ ΤΟ ΖΑΧΑΡΟ ΕΊΝΑΙ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΟ ΜΕ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ.  

GANODERMΑ: πρωί, μεσημέρι, βράδυ από 1 ταμπλέτα. CORDYSEPS: 1 ταμπλέτα το πρωί.  

Αν ενσωματώσουμε και το EXCELLIUM θα είναι πολύ καλύτερα.  

ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ.   

Της πρώτες 10 ημέρες πιθανόν να υπάρξει αστάθεια, στο διάστημα αυτό πρέπει να ενθαρρύνουμε 
τον πελάτη μας να συνεχίσει την χρήση των προϊόντων μας και αν μπορεί οικονομικά να στηρίξει 
το πρόγραμμα είναι καλό να αυξήσουμε την δοσολογία για λίγες ημέρες.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΜΕΓΙΣΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΣΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ 
ΨΩΡΙΑΣΗΣ. 

 

                                

  

ΣΑΠΟΥΝΙ: Πρωί και βράδυ λούσιμο και πλύσιμο το σώμα μας, το βράδυ μετά το μπάνιο μας και 
εφόσον σκουπιστούμε στα επιβαρημένα σημεία καλό είναι να τρίψουμε το σαπούνι και να το 
αφήσουμε όλη την νύχτα.  

GANODERMA: Πρωί, μεσημέρι, βράδυ από μια ταμπλέτα. ( αν οικονομικά μπορεί να κάνει χρήση 
δυο ταμπλέτες θα είναι καλύτερα ). Αν υπάρχουν ανοιχτές πληγές κάλο είναι να βάζουμε κάθε 
βραδύ μέσα στης πληγές GANODERMA μέχρι κλείσουν.    

ΤΣΑΙ: Ενάμιση λίτρο την ημέρα το λιγότερο!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΜΕΓΙΣΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΣΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ 
ΑΙΜΟΡΡΟΙΔΕΣ – ΕΡΠΗ - ΑΦΘΕΣ. 

 

                                                       

 

Αναμιγνύουμε την ταμπλέτα EXCELLIUM με την οδοντόκρεμα και τοποθετούμε την αλοιφή που 
δημιουργήσαμε στα σημεία που έχουμε το πρόβλημα.  

Τα αποτελέσματα είναι καταπληκτικά και σε μέγεθος και σε ταχύτητα. 

 

ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΜΕΓΙΣΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΣΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ 
ΑΥΠΝΙΑΣ 

                                        
GANODERMA. Πρωί και βράδυ από μια ταμπλέτα.  

ΣΟΚΟΛΑΤΑ. Μια ώρα πριν τον ύπνο μια κούπα ζεστή η¨ κρύα.  

Αν τα οικονομικά δεν το επιτρέπουν και τα 2 προϊόντα,  μπορούμε να δώσουμε μόνο την σοκολάτα.     

 

 



 

 

 
 
 

ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΜΕΓΙΣΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΤΟΧΗΣ ΚΑΙ 
ΔΥΝΑΜΗΣ ΑΘΛΗΤΩΝ. 

            

GANODERMA: Για ενίσχυση του μυϊκού ιστού και όλα τα οφέλη που δίνει το προϊόν αυτό.  

EXCELLIUM: Για ενίσχυση του καρδιαγγειακού συστήματος και  για καλύτερη κυκλοφορία του 
αίματος 

CORDYCEPS: Για την διαφύλαξη της ομαλής λειτουργιάς όλων των οργάνων, ιδιαίτερα όμως του 
αναπνευστικού συστήματος για περισσότερη αντοχή.  

ΤΣΑΙ: Για την απόκτηση όλων των στοιχείων που χάθηκαν κατά την διάρκεια της προπόνησης ή του 
αγώνα από τον ιδρώτα.  

ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ: Ολοκληρωμένο ελαφρύ γεύμα πριν την προπόνηση ή τον αγώνα, δίχως ζωικά λίπη, 
αλλά με πολύ πρωτεΐνη, φυτικές ίνες, αμινοξέα για εξασφάλιση αποθεμάτων δύναμης.   

 

 

 

 

 

 


