
CO JE LION‘S MANE?

LION‘S MANE – Lví hříva 

je vzácná houba, vysoce oceňovaná v Tradiční čínské medicíně. Zlepšuje 

celkovou sílu a odolnost, usnadňuje trávení a působí proti nachlazení.

PŘÍNOS PRO:
 Imunitní systém

 Trávicí systém 

 Nervový systém

 Tableta obsahuje cca 180 mg podhoubí Lion‘s Mane

 Pěstovaný organicky

 Testy kvality při všech fázích růstu a následné výroby

 Kontrola výběru

 Kontrola kvality

 Bez přidaných chemický látek a konzervantů
CÍLOVÁ SKUPINA:
 Vhodné pro všechny bez rozdílu věku

 I pro dlouhodobou konzumaci

 Děti, dospělí, senioři

UŽÍVÁNÍ:

LION‘S MANE: podhoubí houby Lion‘s Mane

6 - 8 tablet denně
nebo dle potřeby i více

MOZEK

NERVY

ZAŽÍVÁNÍ

NÁLADA

PAMĚŤ

IMUNITA



HERICIUM ERINACEUS (Korálovec ježatý, Lví hříva) 

Korálovec se pro svůj tvar v angličtině nazývá hřívou lva - Lion’s Mane.
Pomáhá léčit obtíže trávicího traktu.

LVÍ HŘÍVA - LION’S MANE
je vzácná jedlá houba s plodnicí kulovitého či vejčitého tvaru o velikosti až 30 cm. 
V Japonsku byla léta ceněna jako významná léčivá houba u obtíží trávicího traktu. 
Obsahuje draslík, zinek, železo, germanium, selen, fosfor, avšak jen malé množství 
sodíku. Zastoupeny jsou všechny základní aminokyseliny a rovněž polysacharidy a 
bílkoviny.
Lví hříva je nádherný produkt. 
Je prospěšný pro lidi s gastrointestinálními problémy. 

DOPORUČENÉ DÁVKOVÁNÍ:
Pokud máte jen menší střevní problémy, můžete brát 4 tablety 2 - 3 krát denně.
Pro lidi, kteří mají velký problém, 
jakým je rakovina tlustého střeva a pro lidi, kteří prochází chemoterapií, 
se doporučuje brát 10 tablet 3 krát denně.

KORÁLOVEC JEŽATÝ 
je podpůrně podáván u žaludečních a dvanácterníkových vředů, 
při zánětech žaludeční sliznice, u rakoviny žaludku, jícnu a tlustého střeva
a při rakovině děložního krčku.
Je prospěšný pro lidi s žaludečními vředy, dvanácterníkovými vředy 
nebo se střevními potížemi jako je ulcerózní kolitida.

Lion’s Mane je velmi užitečná i pro lidi s cévními mozkovými příhodami,
s nervovými problémy, ale také u pacientů s diabetem.
Zlepšuje celkovou sílu a odolnost, usnadňuje trávení a působí proti 
nachlazení.

 Posiluje imunitní systém
 Koordinuje trávicí systém 
 Vyživuje nervový systém



HERICIUM: HOUBA, KTERÁ ZLEPŠUJE PAMĚŤ A NÁLADU?

Houba Hericium erinaceus neboli Lví hříva si díky svým pozoruhodným neuroregenerativním vlastnostem vysloužila 
zvláštní pozornost vědců.

HERICIUM – NEUROPROTEKTIVNÍ ÚČINKY
Korálovec ježatý je v rostoucí míře zkoumán pro své neuroprotektivní účinky. Zatím byly v této houbě objeveny dvě 
nové třídy nervových růstových faktorů.  

HERICIUM – NEUROREGENERATIVNÍ ÚČINKY
Od roku 1991 bylo publikováno více než deset studií o neuroregenerativních vlastnostech Korálovce ježatého. 
Prostřednictvím zkoušek in vitro a in vivo se potvrdilo, že jeho složky stimulují regeneraci nervové tkáně. 

V nedávné době byl proveden experiment s cílem posoudit účinky Korálovce ježatého na pacienty s Alzheimerovou 
nemocí. V jeho rámci byly testovány myši ve standardním bludišti pro zjišťování paměťových schopností. Když byly 
myši se zhoršenou pamětí po dobu 23 dnů krmeny potravou obsahující pět procent sušeného Korálovce ježatého, 
výsledky jejich testů v bludišti se podstatně zlepšily.

BUDETE SE CÍTIT DOBŘE
Vliv Korálovce ježatého na nervové funkce může mít ještě další pozitivní aspekt – že se začnete cítit dobře. V rámci 
jiné malé klinické studie vykazovaly ženy po menopauze, které konzumovaly sušenky obsahující Korálovec, ve 
srovnání s kontrolní skupinou menší míru úzkosti a deprese a lepší schopnost soustředění.
Vzhledem k velkému počtu nemocí souvisejících s neurodegenerativními změnami si Korálovec ježatý zaslouží větší 
klinickou pozornost. Jestliže Korálovec zlepšuje paměť a funguje jako antidepresivum, může konzumace této houby 
změnit průběh Alzheimerovy nemoci? Mohla by tato houba pomoci pacientům s Parkinsonovou nemocí či 
roztroušenou sklerózou nebo snad přispět k zachování duševních schopností ve vyšším věku?

KVALITA SPÁNKU
Kvalitu spánku vám může zlepšit užívání Hericia, nejlépe v kombinaci se spórovým práškem z Reishi. 
Korálovec může být naše první „chytrá“ houba. Jde o bezpečnou jedlou houbu, která zřejmě prospívá kognitivním 
funkcím naší stárnoucí populace.

HERICIUM ERINACEUS (Korálovec ježatý, Lví hříva) 

OCHRANA NERVOVÝCH BUNĚK

REGENERACE NERVOVÝCH BUNĚK

DOBRÁ NÁLADA

KVALITNÍ SPÁNEK



je dřevokazná houba s všestranným působením na zdraví. Díky němu ji Tradiční čínská medicína využívá již tisíce let a houba se dostává do povědomí 
široké laické i lékařské odborné populace.  Je možné ji využít jako prevenci i coby prostředek zlepšující a zpomalující průběh mnoha různých nemocí, 
zvláště pak těch spojených s narušením nervové soustavy.

- podporuje imunitní systém v boji
proti rakovinným buňkám (rakovina
tlustého střeva, slinivky, žaludku)

- posiluje jaterní tkáň

- podporuje hojení nervů 
a jejich růst při jejich 
poraněních či zánětech

- zlepšuje stav a obnovu
nervových buněk v centrální
nervové soustavě

- snižuje riziko rozvoje
aterosklerózy a tvorby trombů

- snižuje koncentraci 
triglyceridů a špatného 
cholesterolu

- pomáhá trávicímu systému 
v případě zánětlivých procesů

- zabíjí mnohé patogeny
(stafylokoky či bakterie)

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

- pomáhá zvládat infekční
nemoci

- moduluje odpověď 
imunitního systému - posiluje psychickou odolnost,

zmírňuje deprese a úzkosti

- snižuje hladinu cukrů v krvi

HERICIUM ERINACEUS (Korálovec ježatý, Lví hříva) 


