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DNEŠNÍ  ZDRAVOTNÍ 

PROBLÉMY…



HLAVNÍ PŘÍČINY ÚMRTÍ DNES: 
Kardiovaskulární nemoci & Rakovina



HLAVNÍ PŘÍČINY ÚMRTÍ DNES: 
Rakovina



Hlavní příčiny úmrtí dnes

• Kolik lidí dnes každým rokem zemře?
Podle WHO v r. 2011 zemřelo celosvětově
přibližně 55 milionů lidí.

• Co zabíjí většinu lidí: V r. 2011 byly neinfekční
choroby zodpovědné za 2/3 všech úmrtí.
Čtyři hlavní jsou kardiovaskulární nemoci, 
rakovina, cukrovka a chronická onemocnění 
plic.



Nádorová onemocnění

• Rakovina je celosvětově další vedoucí příčina úmrtí, 
čítající kolem 7,6 milionů úmrtí.

• Plíce, žaludek, játra, tlusté střevo a rakovina prsu
způsobují nejvíce úmrtí na rakovinu každým rokem.

• Okolo 30% úmrtí na rakovinu je způsobeno díky pěti 
hlavním sociálním a stravovacím rizikům: obezita, 
nízký příjem ovoce a zeleniny, nedostatek fyzické 
aktivity, kouření, alkohol.

• Kouření je nejzávažnější rizikový faktor vzniku 
rakoviny, způsobující 22% z celosvětového počtu 
úmrtí na rakovinu.



Hlavní příčiny úmrtí dříve a dnes

• Hlavní příčiny úmrtí.



Nádorových onemocnění přibývá

• Rakovina způsobená virovou infekcí jako je
HBV/HCV a HPV je zodpovědná za 20% úmrtí 
na rakovinu.

• Úmrtí na rakovinu se celosvětově zvyšují, 
odhadem na 13,1 milionů úmrtí v r. 2030.



Hlavní zabijáci životů

• Prevence zachraňuje životy: Víme velmi 
dobře, že všem těmto předčasným úmrtím se 
dá zabránit.

• Ministerstva zdravotnictví po celém světě 
organizují akce k vytvoření zdravotního 
povědomí, jak předcházet smrtelným 
chorobám. 
Proč tedy tyto choroby stále narůstají?!

• Musíme se podívat na přispívající faktory…



NAŠE TĚLO JE POD ÚTOKEM !
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PODÍVEJME SE NA DNEŠNÍ JÍDLO

Západní jídlo



PODÍVEJME SE NA DNEŠNÍ JÍDLO 

Zpracované jídlo

Čím delší je životnost potravin, tím kratší je náš život…



 80% zdravotních problémů je dáno tím, co jíme.

 Jíme PŘÍLIŠ MNOHO. 

Špatné stravovací návyky



 80% zdravotních problémů je dáno tím, co jíme. 
Jíme PŘÍLIŠ RYCHLE.

Špatné stravovací návyky



Wellness talíř

Harvardská pyramida jídla

Jak vyvážená je naše strava?



• Vyčerpaná půda: Pomeranče s nízkým obsahem vitamínu C, 
špenát s nízkým obsahem železa. 

• V r. 1950 získáváme z jedné hlávky špenátu dostatek železa.

• V r. 1999 potřebujeme sníst 70 hlávek špenátu k získání stejného 
množství železa. 

Nedostatek živin v naší stravě



Problémy začínají v trávicím systému



• Břicho je nazývané “Druhý mozek” díky 
masivní cirkulaci krve a koncentraci neuro 
transmiterů v trávicím traktu.

Náš trávicí systém – břicho



• Více než 80%
zdravotních problémů 
se odvozuje od zdraví 
břicha. 

• Zažívací trakt zahrnuje 
vše od dutiny ústní až
po konečník. 

Náš trávicí systém – břicho



Zdravá střevní flóra = Zdravé břicho

Zdravá
vyvážená

flóra

= Prospěšné bakterie

= Špatné bakterie



Flora 
Imbalance

= Prospěšné bakterie

= Špatné bakterie

Nevyvážená 
flóra

Nevyvážená flóra = Nerovnováha



Zdravá střevní 

výstelka

Syndrom 

přetékajícího 

střeva

Zničená 

střevní 

výstelka

Co se děje dále?



Zažívací problémy
• Dlouhodobě přetékající střevo může vést 

k mnoha zažívacím potížím.

• Příklady zánětlivých střevních onemocnění:

• Celiakie

• Ulcerózní kolitida

• Střevní divertikuly

• Zácpa

• Crohnova choroba

• Střevní polypy

• Rakovina konečníku



Zažívací problémy

Celiakie

Ulcerózní kolitida



Zažívací problémy

Střevní divertikuly



Zažívací problémy

Crohnova choroba

Zácpa

Polypy tlustého střeva



Zažívací problémy

Rakovina konečníku



Nedostatek 
pohybu

Sedavý způsob 

života

Televize Počítač

Podívejme se na dnešní životní styl



Nedostatek 
pohybu

Pohodlí

Eskalátory

VýtahAuta

Podívejme se na dnešní životní styl



Stres

Podívejme se na dnešní životní styl



 STRES: Problémy začínají: Emocionální problémy; 
hormonální nerovnováha; zhoršené funkce 
imunitního systému; kyselé tělo .

 Skupina vitamínů B je jedna z nejrychleji 
vyčerpaných skupin, protože jsou důležité pro 
nervový systém a kardiovaskulární zdraví při 
stresu. 

 B vitamíny jsou nutné k udržení správné funkce 
nervového systému. Nedostatek vitamínu B 
může vést ke stavům úzkosti, podrážděnosti, 
neklidu, únavě atd.

 DXN Spirulina je bohatá na přírodní vitamíny 
skupiny B, spolu s fytonutrienty podporuje 
odolnost vůči stresu.

Stres odčerpává naše nutriční živiny



Nedostatek 
spánku

Podívejme se na dnešní životní styl



• Spát 6-8 hodin denně.

• Spát mezi 10. až 6. hodinou ráno.

• Biologické hodiny těla

Nedostatek spánku



• Biologické hodiny pro regeneraci orgánů

Spánek v nesprávném čase



Nedostatek 
pití vody

Čistá voda

Podívejme se na dnešní životní styl



• Pít 8 sklenic čisté vody denně.

• Barva moči.

• 70% těla je tvořeno vodou.

Nedostatek pití vody & Hydratace



Začátek problémů:
pH našeho těla

Přirozené je pro nás pH 7.35
Tělo je přirozeně mírně alkalické, ale v důsledku metabolismu se stává kyselým.

Samotná přítomnost kysličníku uhličitého způsobuje, že tělo se okyseluje.



Místo, kde to začíná:
Krevní oběh

Systém cirkulace krve

Funkce krevního oběhu jsou: 

 Transport kyslíku, živin a 
buněk imunitního systému do 
různých částí těla.

 Krev vynáší odpad a toxiny z 
těla.



Zdravá arterie 
vypadá takto.

Arterie s cholesterolem a 
nahromaděnými tuky okolo 

stěn vede ke vzniku 
onemocnění srdce.

Místo, kde to začíná:
Krevní oběh



• Zdravý tep je : 60-70 
úderů/min

• Zdravý muž má přibližně 2 až 
2,9 miliard úderů za život.

• Srdce je 
nejvytíženější sval 
v těle.

• Nikdy se nezastaví, 
nikdy neodpočívá.

Když je naše vnitřní prostředí kyselé, krev je lepkavá



Zdravé buňky

Správný tok krve. 

Optimum kyslíku a 

živin.

Bloky v mikrocirkulaci



Umírající buňky

Ucpaná cirkulace. 

Nedostatek kyslíku.

Bloky v mikrocirkulaci



• Když je tkáň orgánu odříznuta od
zásobování krví díky blokacím v 
mikrocirkulaci, buňky/tkáně umírají.

• Obrázek nám ukazuje degeneraci 
mozku, selhání funkce orgánů jako 
jsou slinivka, ledviny a podobně.

• Degenerace orgánů a systemů se 
mohou vyvíjet hodně let. Např. 
vývoj vysokého krevního tlaku a 
rakoviny se může obvykle vyvíjet
10 až 15 let.

Bloky mikrocirkulace v různých částech těla



TADY TO ZAČÍNÁ: KREVNÍ OBĚH



STAV PŘED NEMOCÍ
Žádné příznaky

Nemoc A

Nemoc B

Nemoc C

Začátek chorob

STUPEŇ

NEMOCI
Komplikace a 

příznaky

90% lidí je ve stádiu před nemocí bez 
jakýchkoliv příznaků

Nevíme o tom, když jsou naše buňky 
nemocné

Umírající

buňky



JAKÁ JE ROLE V NAŠEM 
ŽIVOTĚ?



1. Vyvážené pH v těle

DXN Cordypine DXN Morinzhi

DXN Spirulina

FUNKCE PRODUKTŮ

DXN Reishi prášek



2. Zlepšení cirkulace krve a 
odstranění blokací

DXN Cordyceps

DXN RG

FUNKCE PRODUKTŮ

DXN Reishi prášek



ALERGIE

CANCER VIRY

3. Posílení imunitního systému

DXN GL

FUNKCE PRODUKTŮ

DXN Lion’s Mane
DXN Spirulina



4. Zvýšení úrovně kyslíku v těle

FUNKCE PRODUKTŮ

DXN GL

DXN Lion’s Mane

DXN Cordyceps



DXN Spirulina

DXN Morinzhi

DXN RG
5. Zvýšení odolnosti vůči stresu

FUNKCE PRODUKTŮ



Na základě obnovení rovnováhy buněk-tkání-orgánů-systémů
získáme zpět dobré zdraví.

FUNKCE PRODUKTŮ



Co je Ganoterapie?

• Ganoterapie je proces obnovení rovnováhy, 
léčení a detoxikace těla. 

• To vyžaduje kombinaci živin mimo Ganodermu
– RG a GL provádí samotnou akci.



Co je Ganoterapie?

DXN wellness produkty poskytují různé

enzymy a živiny k podpoře RG a GL,

k posílení léčivé schopnosti těla



Ganoterapie – různé dávkování



Ganoterapie – různé dávky

• Malá dávka je pro udržení těla v dobré 
kondici. 

• Udržovací dávka zabraňuje návratu chorob a 
udržuje zdraví. 

• Mega dávka je k záchraně životů.



Ganoterapie – Malá dávka

• Běžně pro zdravé lidi bez závažnějších 
onemocnění. 

• Pro lidi, kteří vypadají zdravě - ale to 
neznamená, že jsou zdraví.

• To může být dáno tím, že tělo je ve stavu před 
vypuknutím příznaků nemoci. 



Ganoterapie – Malá dávka

RG GL

1. týden 1 kapsle 1 kapsle

2. týden 2 kapsle 2 kapsle

3. týden 4 kapsle 4 kapsle

4. týden a pokračovat 6 kapslí 6 kapslí

• Pro lidi, kteří nikdy dříve neužívali Ganodermu, 
zvyšovat dávky postupně. Systém: 1 2 4 6 párů.



Ganoterapie – Malá dávka

• Postupné navyšování RG a GL zabrání
náhlému přechodu těla z kyselého do 
alkalického prostředí, které by mohlo být pro 
někoho nepříjemné. Tělo potřebuje určitý čas 
pro přizpůsobení se.



Ganoterapie – Malá dávka

• Morinzhi a Cordypine jsou schopny změnit krev ve 
zdravější prostředí.

Morinzhi: 30ml Cordypine: 20ml



Ganoterapie – Udržovací dávka

• Po 4 až 6 týdnech je 6 kapslí RG a 6 kapslí GL 
vhodných k udržení stavu.

RG GL

1. týden 1 kapsle 1 kapsle

2. týden 2 kapsle 2 kapsle

3. týden 4 kapsle 4 kapsle

4. týden a pokračovat 6 kapslí 6 kapslí



• Proč 6 párů RG a GL? 

Vnitřní faktory

Faktory z vnějšího 

prostředí

Ganoterapie – Udržovací dávka



• Proč 6 párů RG a GL? 

Ganoterapie – Udržovací dávka



Ganoterapie – Udržovací dávka



• Udržovací dávka Morinzhi a Cordypine.

Morinzhi: 

30ml 2x denně

Cordypine: 

15ml 2x denně

Ganoterapie – Udržovací dávka



• Morinzhi 4 + 1

• Cream coffee  4 + 1

• RG 30                4 + 1

• Masážní olej 4 + 1

Promo akce DUBEN 2018
od 5.4.2018

+

+

+

+



• MORINZHI (džus z ovoce Morinda citrifolia, 
doplněný o výtažek z Ibišku súdánského)
vyrovnává celostně homeostázi funkcí těla. 
Homeostáza = rovnováha v živém organismu. 

• 1. Zlepšuje endokrinní systém, reguluje hormony.
2. Posiluje imunitní systém
3. Uvolňuje cévní systém, reguluje krevní tlak.
4. Zvyšuje průtok krve k buňkám, tkáním a orgánům, 

ochraňuje před vznikem srdečních chorob.
5. Zlepšuje funkce slinivky, reguluje krevní cukr.
6. Zvyšuje hladinu endorfinů, zmírňuje úzkost a deprese.
7. Vykazuje protizánětlivou aktivitu a zmírňuje bolest.
8. Brání vzniku histaminu, zmírňuje alergie.
9. Účinný antioxidant, proto zpomaluje stárnutí.
10. Zlepšuje funkce plic.

Morinzhi



• Co je Morinda citrifilia?

• Noni – Morinda citrifolia, také nazývána “Indická moruše”,
je typ ovoce, které roste na stromech na tichomořských ostrovech, v 
Jihovýchodní Asii, v Austrálii a Indii. V dávných dobách bylo aplikováno 
lokálně k léčení bolestí kloubů a nemocí pokožky.
Také bylo používáno k výrobě červené nebo žluté barvy k barvení látek.
Toto tropické ovoce je i dnes stále využíváno pro své léčebné vlastnosti. 
Noni může být konzumováno i vnitřně k ošetření následujících potíží:

• • Kašel
• Diabetes
• Bolesti při močení
• Horečka
• Zácpa
• Vysoký krevní tlak
• Infekce
• A některé další potíže …

Morinzhi



• Zdravotní přínosy

• Bylo prokázáno, že noni je extrémně prospěšné pro naše tělo a pro 
fungování našich buněk. Toto exotické ovoce nabízí velké zdravotní 
přínosy:

•

• Je účinný antioxidant
• Má protizánětlivé, antibakteriální a antimikrobiální vlastnosti
• Je bohaté na mastné kyseliny, 

které jsou nezbytné pro zdravou pokožku a vlasy
• Podporuje imunitní systém
• Zlepšuje trávení
• Zlepšuje schopnost těla využít nutriční živiny
• Je bohatým zdrojem draslíku

Morinzhi



• Přínosy ROSELLE DŽUSU z Ibišku súdánského:

• Aktivními složkami květů Ibišku súdánského jsou mimo jiné i anthocyanin
a flavonoidy.
Anthocyanin působí příznivě na funkce mozku, dále také likviduje volné 
radikály, čímž se zlepšuje regenerace buněk. Dokonce se tvrdí, že 
anthocyanin dokáže redukovat tuk na břichu.
100 g květů Ibišku súdánského pro Roselle džus obsahuje 260 – 280 mg 
vitamínu C, ten je devětkrát silnější než vitamín C z citrusů, je třikrát 
silnější než vitamín C z tmavých hroznů. Dále obsahuje vitamín D, B1 a B2. 
Roselle džus obsahuje vápník (486 mg/100 g), hořčík a omega-3 kyseliny. 
Je také bohatý na vitamín A, železo, draslík, beta karoten a základní 
aminokyseliny.
Obsah flavonoidů v květech Ibišku súdánského je velmi důležitý pro 
prevenci rakoviny. Někteří vědci uvádí, že flavonoidy dokáží léčit určité 
typy rakoviny (speciálně co se týče likvidace volných radikálů), jako je 
rakovina žaludku a dále leukémii.

Morinzhi



• Přínosy ROSELLE DŽUSU z Ibišku súdánského:

• Roselle džus může být podáván i lidem s vysokým krevním tlakem, 
srdečními chorobami, osteoporózou, k odstranění kyseliny močové, pro 
ředění husté krve, k prevenci infekcí (má antibakteriální, antiseptické a 
protizánětlivé účinky), zmírňuje bolesti v ústech (díky obsahu vitamínu C) 
a snižuje hladinu cholesterolu.
U diabetiků navíc snižuje hladinu cukru, zmírňuje průběh cukrovky 
(pravděpodobně díky flavonoidům, které likvidují volné radikály). Ty totiž 
poškozují beta buňky slinivky, to jsou buňky s endokrinní funkcí produkující 
inzulín.
Vitamín C sám o sobě nemůže obnovit přirozenou homeostázi těla. Proto 
mluvíme o celostním jídle Roselle. Roselle není bohaté jen na vitamín C, 
ale obsahuje komplex látek s léčivými účinky. Roselle obsahuje více 
vitamínu C než citrusy, rajčata a podobně.

Morinzhi



• Zázračné ovoce může léčit rakovinu plic účinněji než chemoterapie.

• Rakovina plic je příčinou číslo jedna všech úmrtí spojených s rakovinnými 
nádory – jak mezi muži, tak i mezi ženami. Bere si ročně 1,4 milionů životů, 
mimo to ohrožuje ročně celosvětově dalších 1,6 milionů dalších pacientů.

• Co je rakovina plic?

• Rakovina plic, známá také jako plicní karcinom, je charakterizována 
nekontrolovatelným růstem rakovinných buněk ve tkáni plic. Plíce jsou 
nezbytnou součástí dýchacího systému. Typy rakoviny plic se liší podle 
typu buněk, kde rakovina začíná. Nemalobuněčný karcinom plic (začíná 
typicky na okrajových částech plic) je nejběžnější typ a vyskytuje se u 85% 
lidí, kterým byla diagnostikována rakovina plic.

Morinzhi



• Znaky a symptomy
Bohužel je velmi obtížné zachytit rakovinu plic v jejím raném stádiu, 
protože většina lidí nemá žádné symptomy, dokud se rakovina nerozšíří. 
Některé znaky rakoviny plic jsou:
• Vytrvalý kašel, který se postupně během doby zhoršuje
• Vykašlávání krve
• Bolesti na hrudi
• Ztráta váhy a chuti k jídlu
• Zkrácení dechu
• Pocity únavy nebo slabosti
• Opakovaný výskyt infekcí jako je bronchitida a zápal plic
Kuřáci mají nejvyšší riziko vyvinutí rakoviny plic. Počet cigaret, které kouří, 
přímo koresponduje s pravděpodobností, že se u nich vyvine rakovinný 
nádor. Jsou různé možnosti léčby rakoviny plic, chemoterapie je jedna z 
nich. Ale nedávné studie odhalily, že určité ovoce může být dokonce 
účinnější v prevenci rozšíření rakovinných buněk než užívání léčiv.

Morinzhi



• Noni a rakovina plic
V roce 2001 bylo zjištěno v jedné studii, že džus z noni vykazuje schopnost 
bojovat s rakovinnými buňkami. Vědci testovali toto ovoce na myších, 
kterým byla implantována rakovina plic. Bylo pozorováno, že noni džus 
zpomalil přeměnu normálních buněk v buňky rakovinné a umožnil delší 
přežití těchto myší podporou jejich imunitního systému. Pokud vezmeme 
v úvahu, že náklady na 8 týdenní léčbu chemoterapií mohou dosáhnout 
až 30 000 $, extrakt z listů noni může být velkou úsporou životů i financí.

• Použité zdroje
http://wakeup-world.com/2016/03/04/noni-leaf-extract-superior-to-chemotherapy-for-lung-cancer-preclinical-study/
https://www.mskcc.org/cancer-care/integrative-medicine/herbs/noni
http://www.greenmedinfo.com/blog/noni-leaf-extract-superior-chemotherapy-lung-cancer-preclinical-study
http://www.webmd.com/vitamins-supplements/ingredientmono-758-noni.aspx?activeingredientid=758
http://www.livestrong.com/article/184407-noni-juice-benefits-for-skin/
http://www.livestrong.com/article/153376-the-average-cost-for-cancer-chemotherapy-treatment/
http://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/lung-cancer/basics/definition/con-20025531
http://www.cancer.ca/en/cancer-information/cancer-type/lung/lung-cancer/?region=on
https://nccih.nih.gov/health/noni

• Autor textu: ganoterapeutka Jane Yau

Morinzhi



• Moderní medicína se problematikou migrény zabývá velmi intenzívně i dnes.

•

• Migréna je třetí nejčastější nemocí ve světě a šestou nejčastější příčinou 
pracovní neschopnosti.

• Většina pojednání o migréně bohužel konstatuje, že mechanismus jejího 
vzniku, tudíž i jejího léčení, není dosud objasněn. Mučivé pulzující bolesti 
hlavy při migréně bývají pro nemocného většinou až za hranicí snesitelnosti.

• Než tedy sáhnete po chemickém utišujícím léku, jako je například ibuprofen 
nebo paracetamol, zvažte použití šetrnějšího přírodního prostředku 
s analgetickými účinky.

•

V mnoha ohledech je totiž migréna vychýlením z rovnováhy, často je 
způsobena prudkou změnou hladiny hormonů v těle.

Morinzhi a migréna



• Jedním z takovýchto přírodních prostředků je bezesporu rostlina 
Morinda citrifolia. 

• Vědecký svět oslavuje Morindu citrifolii pro její bohatý zdroj 
„proxeroninu“, což je látka, která v těle pomáhá rozšiřovat póry v 
buněčných stěnách. To umožňuje lepší vstřebávání živin, popřípadě léků, 
ale i účinnější metabolismus bílkovin.

• Podle současných lékařů, výzkumníků a homeopatů pomáhá Morinda 
citrifolia při léčení více jak 100 různých zdravotních problémů.

• Dokáže utišit bolest. Utišující účinek se rovná 75% morfia bez vytvoření 
závislosti.

Morinzhi a migréna



• Zvyšuje hladinu serotoninu a melatoninu, čímž reguluje cyklus spánku, 
tělesnou teplotu a náladu.

• Blahodárně působí na regulaci krevního tlaku.

• Pomáhá v boji se zánětlivými onemocněními.

• Potvrdily se jeho účinky vůči různým bakteriím.

• Díky antibakteriálním účinkům ochraňuje trávicí trakt, srdce a cévní 
systém.

• Posiluje imunitní systém.

• Obsahuje látku damnacanthal, která zabraňuje vzniku a šíření některých 
druhů rakoviny.

• Džus z Morindy citrifolie můžeme užívat v kombinaci se všemi léky. 
V mnoha případech zvyšuje účinnost léků a snižuje jejich vedlejší 
účinky. 

Morinzhi



Cordypine: 

15ml 2x denně

Ganoterapie – Cordypine



Cordypine
Při chřipce jsou důležitější enzymy než vitamíny

• Enzymy jsou jako bojovníci, 
kteří se v těle starají o téměř všechny důležité procesy.

• Například BROMELAIN je název pro komplex enzymů vyskytujících se v 
ananasu. Jeho účinky jsou velmi specifické – v těle spolehlivě najde 
zánětlivou tkáň a pustí se do její obnovy. Využívá se i pro rychlejší hojení 
po úrazech a po operacích.

• Pacientům s chřipkou se doporučuje konzumace ovoce, aby měli dost 
vitamínů. Při akutních onemocněních nám ovšem pomáhají v léčbě spíš 
enzymy, než vitamíny. Ty jsou ovšem důležitými látkami, bez kterých 
enzym nedokáže správně pracovat.



Cordypine

• Pokud člověk konzumuje přirozené syrové potraviny, přijímá s nimi vždy i 
dávku enzymů. Pro léčebné účely při akutním stavu je samozřejmě 
zapotřebí vyšších dávek enzymů. Napodobit přírodu a vytvořit preparát 
plný přírodní síly je v laboratoři dosti náročné, což se samozřejmě odráží i 
na ceně takových přípravků.

• Pokud chcete účinků enzymů využít k léčení, je zásadní správné užívání 
nalačno (ideálně půl hodiny před snídaní, popřípadě minimálně dvě až 
čtyři hodiny po jídle). Když se totiž enzymy potkají v trávicím traktu 
s potravou, spotřebují se pro její strávení.

• DXN se podařilo vyrobit fermentací ananasové šťávy naprosto unikátní 
produkt CORDYPINE, který obsahuje přes 300 aktivních enzymů. Jeho 
proti zánětlivé účinky jsou ještě zesílené přidáním prášku z houby 
Cordyceps.

•



• Spirulina je přírodní kompletní jídlo s plným 
rozsahem vitamínů poskytovaných mateřským 
mlékem.

Spirulina:

5 tablet 2x denně

Replaced by Spirulina –

the complete wholesome 

superfood

Ganoterapie – Udržovací dávka



DXN GLDXN RG

DXN Cordyceps

DXN Cordypine

DXN Morinzhi

DXN SpirulinaDXN Lion’s mane DXN Reishi prášek

PREVENCE: FUNKČNÍ JÍDLO



Ganoterapie – Mega dávka

• Pro lidi, kteří jsou vážně nemocní:

– Srdeční onemocnění

– Mrtvice

– Rakovina

• Detoxikační program

– Dělat každé 3 měsíce



Co je Reishi prášek
z RG prášku + GL prášku?

Reishi prášek RG prášek GL prášek



• Reishi prášek odpovídá směsi z RG prášku a GL prášku.  
Obsahuje 30 RG a 30 GL kapslí v jedné dóze Reishi prášku

• Forma prášku umožňuje jednodušší konzumaci smícháním 
s vodou.

• Pacienti s rakovinou a vážnými chorobami, kteří potřebují 
vysoké dávky RG a GL, jsou schopni je takto konzumovat.

• Touto dávkou Reishi prášek vytvoří silné detoxikační prostředí 
pro tělo.

RG GL

Co je Reishi prášek z
RG prášku + GL prášku?



Ganoterapie – Mega dávka
• Ganoterapie - Detoxikační program: 

10. denní program

1) Smíchat 1 dózu Reishi prášku + 600 ml vody + 
Cordypine 30ml + Morinzhi 30ml =
dobře promíchat a vypít směs během 2 hodin.

2) Například začneme pít směs v 8.00 ráno do
10.00 dopoledne. V této periodě nejíme žádné 
jídlo.

3) Po této kůře začneme lehkou snídaní.

4) Provádíme program každé 2-3 měsíce v závislosti 
na našem životním stylu a zdravotním stavu.



Touto dávkou mohou být vybudovány 
současně 4 pilíře zdraví:

1. Vyvážené pH těla

2. Zlepšení cirkulace krve

3. Udržení optimální hladiny kyslíku

4. Silný imunitní systém

Co je Reishi prášek z
RG prášku + GL prášku?



Ganoterapie – Mega dávka

• V některých případech mega dávky Spiruliny a 
Lion’s Mane jsou nezbytné k posílení 
imunitního systému v boji s rakovinou.

Spirulina:

50 – 100 tablet denně

Lion’s Mane:

50 tablet – 120 tablet denně



Ganoterapie
• Příroda vytvořila houby, které mohou člověku 

vzít život – jedovaté houby.

• Příroda vytvořila houby, které mohou člověku 
vrátit život – jsou jídlem s terapeutickými účinky.

Ganoderma         Cordyceps           Lví hříva

Ganoderma:

6 RG + 6 GL denně

Lion’s Mane:

4 – 12 tablet denně

Cordyceps:

1 – 3 kapsle denně   



Zeleninovo-houbová polévka
• Pórek – 1 středně velký kus   

• Rajče – 2 středně velké kusy

• Zázvor – 50 g nebo 6 cm

• Datle – 6 ks (nebo rozinky nebo slad. jablko)

Nakrájet na kousky, zalít ½ l vody, vařit 20 – 30 min.

Vývar scedit, zalít znovu ½ l vody, znovu vařit 20 – 30 min,
znovu scedit, oba vývary smíchat.

Přidat odměrku Reishi Mushroom prášku do denní porce.

Pít 2 dcl 2x denně.

Pórek zlepšuje cirkulaci vody v těle, rajče reguluje osmózu

vody, datle chrání žaludek, zázvor zlepšuje trávení.



Email: 

janeganodxn@gmail.com

Website: http://janegano.blogspot.com

JANE YAU

(DXN Executive Crown Diamond)

SRN, SCM (U.K), PHN (MAL)

HEALTH COUNSELOR & GANOTHERAPY 
CONSULTANT

MARKETTING 
SDN. BHD.

http://janegano.blogspot.com/


DĚKUJI VÁM ZA POZORNOST

alena.hlavicova@email.cz

www.dxn.cz
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