
CO JE CORDYCEPS?

CORDYCEPS JE POUŽÍVÁN V TCM JAKO:
 Pomoc při respiračních potížích
 Zajišťuje obecné zdraví, ulevuje od kašle
 Zlepšuje kvalitu života
 Zvyšuje sexuální potenci

ZE SPORTU:
 Cordyceps přitahuje pozornost veřejnosti i medicíny od roku 1993
 Čínští sportovci tehdy překonali 9 světových rekordů 

během Čínských národních her v Pekingu
 Za jejich úspěchem se skrývalo každodenní užívání Cordycepsu

UŽÍVÁNÍ:

V přírodě se nachází Cordyceps vysoko v horách v Číně, 
Tibetu a Nepálu, ve výšce přes 3000 m n. m.
Pokrok v biologii a technologie fermentace nám dnes
umožňují pěstovat Cordyceps ve velkém objemu.

 Kapsle obsahuje cca 450 mg podhoubí Cordycepsu sinensis
 Organicky pěstovaný
 Kontrola kvality
 GMP – certifikát Správné výrobní praxe
 Neobsahuje žádné chemické přísady, ani konzervanty
 Lehce stravitelný a vstřebatelný

NUTRIČNÍ OBSAH CORDYCEPSU:
 Kyselina cordycepsová
 Cordycepin
 Aminokyseliny
 Polysacharidy
 Vitamín B12

1 – 3 kapsle denně
nebo dle potřeby i více



CORDYCEPS je vysoce ceněnou houbou TCM. Před mnoha staletími Číňané znali Cordyceps jako ”zázračné boží dílo”. 

Spektrum působení tohoto divu přírody je neobyčejně široké. Cordyceps sinensis má pozitivní účinek na oběhový systém, 

tonizuje ledviny, podporuje funkci jaterních buněk, udržuje dobrou cévní průchodnost, reguluje hladinu cholesterolu, 

harmonizuje hormonální systém a podporuje ochranu před účinky volných radikálů. Je také přírodním afrodiziakem.

PREVENTIVNÍ  POUŽITÍ  CORDYCEPSU:

Harmonizuje imunitu. Cordyceps nejenom že může zvyšovat imunitu, ale také může ve značné míře snížit nepřiměřené projevy imunitního

systému (např. při alergii).

Slouží jako přírodní antibiotikum. Cordyceps působí bakteriostaticky proti několika desítkám patogenních bakterií včetně takových jako jsou 

pneumokoky, streptokoky, zlatý stafylokok. Působí protizánětlivě.

V přiměřené míře rozšiřuje cévy, zlepšuje zásobování srdce a plic krví. Cordyceps může preventivně ochránit srdce před infarktem.

Cordyceps zvyšuje schopnost odolávat únavě, kyslíkovému dluhu, snižuje hladinu lipidů v krvi. , zklidňuje, má antioxidační účinky. Působí jako 

afrodiziakum, má omlazující účinky.

PODPŮRNÝ  ÚČINEK CORDYCEPSU:

Choroby cév srdce: Cordyceps je schopen postupně zvyšovat průtok krve cévami srdce, regulovat poměr vápníku a fosforu v krvi. Je velice cenným 

prostředkem pro dlouhodobé podávání při cévních chorobách srdce.

Onemocnění ledvin: Cordyceps zlepšuje výměnu látek v ledvinách, zlepšuje dynamiku buněk ve tkáni ledvin, napomáhá vylučování močoviny, 

napomáhá k lepší funkci ledvinných kanálků poškozených léky nebo zánětem.

Choroby dýchacích cest: Podpůrný prostředek při léčbě tuberkulózy plic, astmatu, kašle, dušnosti.

Hepatitis, jaterní cirhóza: Cordyceps vhodně doplňuje léčbu při zánětu jater nebo při tvrdnutí jater. Je schopen bezprostředně zlepšit funkci jater.

Nádorová onemocnění: Cordyceps má všestranné regenerační účinky na hlavní orgány těla jako jsou játra, ledviny, cévy srdce a dýchacích cest. Jako 

doplněk k lékům je skutečně efektivní u nádorových onemocnění. Umožňuje lépe snášet ozařování a chemoterapii. Pro nemocné s nezhoubným 

nádorem je Cordyceps ideálním podpůrným prostředkem pro dlouhodobé podávání.

Antitoxické působení: Cordyceps zlepšuje  dynamiku látkové přeměny buněk jater, ledvin, plic a výměnu látek celého organizmu, což napomáhá k 

odstraňování toxických látek z organizmu včetně toxických zbytků léků.

REGENERAČNÍ FUNKCE V KAŽDODENNÍM ŽIVOTĚ: 

Cordyceps jako preventivní, regenerační a posilující prostředek si vybojoval dobrou pověst. 

Zvyšuje odolnost organizmu proti infekčním nemocem jako je borelióza, snižuje únavu, předchází vzniku nádorových onemocnění. Neobsahuje 

hormony ani jiné povzbuzující látky. Je ideálním prostředkem pro lidi fyzicky slabé nebo naopak fyzicky hodně namáhané, osoby se sníženou 

imunitou, lehce se unavující, s velkou hmotností a lidi s nádorovými onemocněními.

CORDYCEPS  V TRADIČNÍ  MEDICÍNĚ

PROTIZÁNĚTLIVÝ EFEKT

„HLÍDAČ LEDVIN“



Cordyceps se v čínské medicíně používal po staletí navzdory tomu, že jeho sklizeň je nesmírně obtížná. Po většinu 20. století
to byla vysoce ceněná, drahá a tajemná funkční potravina. 
Když se však objevilo několik ostře sledovaných úspěchů a byl vyvinut efektivní způsob jak Cordyceps pěstovat, získal
si fanoušky po celém světě. 
Tady je několik přesvědčivých důvodů, proč by měli všichni sportovci a lidé pod silnou zátěží zvážit doplnění stravy o tuto účinnou houbu.

CORDYCEPS ZVYŠUJE HLADINU ATP
Podle studie, kterou v roce 2007 provedla hongkongská Univerzita vědy a techniky, může Cordyceps podpořit schopnost organizmu vytvářet ATP 
(Adenosintrifosfát - energetická měna svalů), což může pomoci komukoli od starších osob, které chtějí zůstat aktivní, po elitní světové závodníky.
Co to znamená pro sportovce? Pokud Vám při tréninku dojde energie, je to způsobeno částečně tím, že Vaše tělo nedokáže vytvářet dostatek ATP, 
aby vydrželo zátěž, kterou na něj kladete. Zvýšením tvorby ATP může Cordyceps prodloužit dobu, po kterou můžete provádět zvýšenou námahu.

CORDYCEPS ZLEPŠUJE VYUŽITÍ KYSLÍKU
Tato houba Vám bude nápomocna v boji při snižování tělesného tuku. 
V posledním desetiletí potvrdily pozitivní účinky této houby na výkonnost mnohé výzkumy. Studie vydaná v roce 2004 v časopise Medicine and
Science in Sports and Exercise zjistila, že Cordyceps u sportovců zlepšil využití kyslíku až o 50 procent.
Jiná studie vydaná v tomtéž časopise v roce 1999 zjistila, že starší pacienti užívající Cordyceps pociťovali devítiprocentní nárůst v aerobní výkonnosti.
Několik studií také prokázalo, že užívání doplňků z Cordycepsu může snížit srdeční frekvenci, což vysvětluje, proč lidé udávají, že jsou při braní tohoto 
doplňku schopní trénovat více po delší dobu. Jiná studie vydaná v roce 1999 v časopise Journal of Alternative Complementary Medicine také poukázala
na dlouhodobé kardiovaskulární zdravotní přínosy Cordycepsu a naznačila, že může snížit celkovou hladinu cholesterolu o 10–20 procent.

CORDYCEPS ZVYŠUJE ENERGII
Pastevci ve starověkém Tibetu si údajně všimli, že jejich jaci mají více energie, když se napasou houby Cordyceps. To pomohlo houbě vytvořit pověst 
efektivního stimulantu, kterou si nese až dodnes. Konzumenti říkají, že v podobě doplňku stravy dodává Cordyceps povzbuzení podobné jako kofein, ale 
bez vedlejších účinků jako je chvění nebo neschopnost usnout o několik hodin později. 
Jedna tibetská studie z roku 1993 zjistila, že 92 procent starších pacientů trpících únavou udávalo při užívání Cordycepsu zlepšení svých symptomů už 
za 30 dní.

CORDYCEPS OVLIVŇUJE HLADINU TESTOSTERONU
Je známo, že hormon testosteron je klíčový pro podporu maximálního růstu svalů. Dnes se Cordyceps běžně používá 
pro zmírnění sexuálních dysfunkcí a také na podporu energie. Mnoho studií ukazuje, že tyto dva problémy jdou ruku v ruce.
Vyšší hladina testosteronu u mnoha mužů zlepšuje pocit zdraví a zvyšuje reprodukční schopnost.

SHRNUTÍ
Ačkoli východní léčitelé chválí Cordyceps už dlouhou dobu, západní medicína se s touto houbou teprve seznamuje. Takže zatímco Cordyceps vypadá 
slibně jako antioxidant či léčba stárnutí, musíme nejprve porozumět hloubce jeho potenciálních přínosů.

HOUBA CORDYCEPS A SPORTOVCI

MENŠÍ ÚNAVA

ZVÝŠENÁ VYTRVALOST

VYŠŠÍ VÝKON



má své pevné a nezastupitelné místo v tradiční čínské a tibetské medicíně. Vzhledem k tomu, jaké množství účinných složek obsahuje, není 
překvapením, že je možné jej využít k řešení mnoha zdravotních obtíží. A nejen to, je vhodné jej též užívat preventivně. 
Vědci provádí stále nové pokusy, kterými pomocí moderních technologií potvrzují tisíciletími nabité zkušenosti praktiků čínské a tibetské medicíny. 
Ačkoli jsou pokusy dělány hlavně na buněčných kulturách, existuje i mnoho klinických studií, tj. Cordyceps je využíván v lékařské praxi. Cordyceps oddálí
a mnohdy dokonce zamezí vzniku některých zdravotních obtíží. A když už obtíže jsou, Cordyceps si s valnou většinou poradí, aniž by tělu nějak uškodil.

- utlumuje aktivitu imunitního
systému v případě alergických 
a autoimunitních chorob

- posiluje psychickou odolnost
vůči stresu, snižuje deprese

- ochraňuje jaterní tkáň
před poničením alkoholem,
léky či jedy

- podporuje ledviny, zlepšuje
jejich funkci (i poškozených)

- zlepšuje srdeční funkce,
upravuje srdeční rytmus

- posiluje obranné funkce
imunitního systému 
v případě infekcí či rakoviny

- podporuje účinnost klasické
protinádorové léčby

- redukuje riziko 
rozvoje aterosklerózy

Informace obsažené v tomto dokumentu jsou pouze pro referenční a vzdělávací účely. Nejsou určeny jako 
náhrada za doporučení kvalifikovaných zdravotních profesionálů. DXN nedoporučuje a neobhajuje osobní 
diagnózy a osobní léčbu v žádném rozsahu. Pokud Váš zdravotní stav vyžaduje zdravotní vyšetření a léčení, je 
důležité, abyste navštívili profesionálního zdravotního pracovníka.

- ochraňuje buňky slinivky proti 
poškození a také zvyšuje citlivost
buněk na inzulin

- posiluje sexuální
funkce, plodnost a libido

- bojuje proti stárnutí a 
zlepšuje kondici

- posiluje plíce, zvláště při astmatu 

- dokáže potlačit virové, 
bakteriální i houbové infekce

KOUZELNÁ HOUBA CORDYCEPS


