
                                GANODERMA - rozdíl mezi RG a GL 

 
Houba GANODERMA, legendami opředená houba dlouhověkosti, v poslední době přitahuje stále větší zájem farmakologů a 

lékařů nejen v Asii, ale na celém světě. Byly provedeny výzkumy, jejichž výsledky byly publikovány na mezinárodních lékařských 

sympoziích (např. Symposium of  Ganoderma – Japan 11/1997). V současné době je doporučována při léčbě více než dvaceti 

chorob a potíží. Informace o účincích spor a podhoubí Ganodermy jsou převzaty z přednášek ganoterapeutky Jane Yau. 

 

2 druhy výtažku z Ganodermy: RG - REISHI GANO (spory) + GL – GANOCELIUM (podhoubí)=synergický efekt 

 

RG (spory z dozrálé tříměsíční houby Ganoderma lucidum): 

 

Především odstraňuje toxiny z buněk:                      1/ rozpustné ve vodě (vylučuje je přes pot, moč, sliznice)  

(toxiny mohou poškodit buňky, ty se začnou                2/ rozpustné v tucích (přes játra, žlučník, tlusté střevo, kůži  

nekontrolovaně množit, může vzniknout nádor…)         - na začátku je někdy možný průjem nebo zácpa, popř. vyrážky) 

Čistí cévy - snižuje cholesterol, brání shlukování krevních destiček a trombocytů, tím snižuje riziko kornatění tepen, 

zlepšuje průtok krve cévami. 

Harmonizuje centrální nervový systém, opravuje poškozené nervové buňky. Snižuje účinky stresu, uvolňuje svaly. 

Funguje také jako scanner - posílí kontrolní systémy v těle, aby dokázaly vyhledat chorobná ložiska v těle, upozorňuje 

na ně přes reakce a začne do těchto míst přitahovat bioaktivní látky, aby toto místo opravily.  

Obsahuje antialergickou látku (Lanostan).    

Pomáhá při problémech s pamětí a při demenci (protizánětlivé účinky v mozku u Alzheimerovy choroby). 

Preventuje degeneraci buněk, uchovává mladost (zpomaluje stárnutí buněk, preventuje vznik chorob). 

Harmonizuje činnost orgánů.    

                    RG vylučuje toxiny vzniklé buněčným metabolismem z jádra buňky 

GL (14ti denní podhoubí houby Ganoderma lucidum): 

 

Posiluje odolnost těla, má schopnost bojovat proti virové infekci. 

Preventuje vznik rakoviny, potlačuje růst rakovinných buněk. 

Harmonizuje trávicí systém a činnost ledvin. 

Vrací tělesné funkce do rovnováhy- tzn. snižuje hladinu cukru v krvi, obnovuje 

činnost slinivky břišní, urychluje metabolismus, čistí krev, pomáhá pacientům po 

mozkové mrtvici, stabilizuje krevní tlak, zmírňuje únavu, zlepšuje funkci jater, 

zmírňuje klimakterické potíže. 

Zlepšuje stav arterií a kapilár, předchází mrtvění rukou a nohou. 

Vylučuje toxiny rozpustné ve vodě - (vylučuje je přes pot, moč, sliznice).           GL posiluje odolnost membrány 

Zmírňuje alergické reakce.                                                                                              buňky proti proniknutí 

Je to mozkové tonikum.                                                                                                         virů a bakterií 

Zvyšuje cirkulaci krve (zvyšuje kapacitu červených krvinek pro přenášení kyslíku).              

Je bohaté na bioaktivní látky (minerály, vitamíny, enzymy…), díky kterým je možno budovat nové zdravé buňky v 

místě chorobného ložiska (obnovuje správnou funkci buněk).  

GL obsahuje 4x více protirakovinných a imunitu posilujících látek než RG (obsahuje 4x více polysacharidů a 

organického germania). Germanium funguje i jako analgetikum – přináší úlevu i v konečném stádiu rakoviny. 

Obnovuje správnou funkci kostní dřeně (produkce „přirozených zabijáků“ rakovinných buněk) např. po chemoterapii. 

 

Ganoterapeutka Jane Yau RG nedoporučuje hodně starým lidem - funkce scanneru může být u starých lidí velmi 

silná, mají spoustu skrytých chorobných ložisek, ty se mohou projevit všechny najednou, necítí se pak dobře. 

Nedoporučuje ho ani v začátku užívání u vážných diagnóz – až později, kdy se posílí imunita těla a kdy se posílí 

činnost vylučovacích orgánů (játra…)   

Organismus musí mít na detoxikaci dostatek sil. 

Podle tradiční čínské medicíny je Ganoderma skrytý poklad přírody a Královna všech rostlin. 
 

Tříměsíční cyklus pro regeneraci buněk:  

                                      1. týden:   1 pár kapslí    (1 RG & 1 GL)  

                                      2. týden:   2 páry  kapslí (2 RG & 2 GL)  

                                      3. týden:   4 páry kapslí  (4 RG & 4 GL) 

                                      4. týden:   6 párů  kapslí (6 RG & 6 GL) a takto pokračovat v užívání do celkové doby 3 měsíců 

 
Pokud je reakce příliš silná, snižte o polovinu RG & GL, ale nepřestávejte je užívat. Jakmile reakce vymizí, pomalu zvyšujte RG & GL. 

Pokud je uživatel ve slabé kondici, první 2 týdny užívat jen GL. Pro lidi užívající léky: nepřestávejte užívat své léky během užívání RG & GL.
 


