Сведенията за приложението на виталните гъби за подобряване на здравето имат хилядолетна история. Сред източните народи
те са спечелили наименованието „еликсир на живота“ и до днес
се прилагат като мощно средство за възстановяване при редица
здравословни поблеми. Всяка една от гъбите има своята специфика,
но тях ги обединява мощното им имуномодулиращо действие, което
се дължи на съдърщите се специфични полизахариди (лентинан,
ланостан, ганодеран, ланофил, грифолан и др.)
Основната защитна система за всеки човек е имунната, която
съдържа три взаимно свързани и допълващи се защитни реакции – анатомична, инфламоторна, имунна. Първата, анатомичната,
възпрепятства навлизането на външни чужди агенти в организма
и се реализира от кожата и лигавиците. Ако първата бариера бъде
преодоляна, външните агентни се срещат с втората защита – инфламоторната. Предизвикват се локални възпалителни процеси, които
целят неутрализация на външните агенти. Последният защитен
елемент е имунният отговор, играещ най-съществена роля в имунната система. Това е същинската защитна система на организма. Този
поцес е известен като фагоцитоза. Фагоцитозата се реализира от
ключовите клетки – макрофаги и Т-лимфоцити, след тяхното активиране. Именно специфичните полизахариди, съдържащи се в гъбите,
предизвикват стимулиране на Т-лимфоцитите, а те от своя страна на
макрофагите, в резултат на което се активира имуната реакция на
организма. Самият процес е свързан с отделяне на високомолекулен
белтък, който селективно унищожава туморни клетки, предизвиквайки перфориране на външната им мембрана.
Основният ефект от действието на виталните гъби е имуномодулиращият. Именно затова те са подходящо средство не само в
случаите на съществуващи заболявания, а и като превантивно средство за подобряване съпротивителните сили на организма, и като
сигурна профилактика на организма при често боледуване.
На основата на виталните гъби ние създадехме серия продукти,
като отговор на многобройните очаквания за допълнителна подкрепа на човешкото здраве. Ние създадохме продукти, които имат
уникален състав и са с мощно биологично действие за подкрепа на
самовъзстановителните сили на организма.
Първият продукт е „Megavital Complex“, който се съдържа
като самостоятелен компонент и в останалите продукти – Reishi+,
Shiitake+, Maitake+, Cordyceps+.
„Megavital Complex“ съдържа седемте най-разпространени, най-добре изучени и с най-мощен ефект източни гъби Рейши (Ganoderma
lucidum), Шийтаке (Lentinula edodes), Майтаке (Grifola frondosa), Кордицепс (Cordyceps sinensis); Кориолус(Coriolus versicolor); Агарикус
(екстракт от Agaricus blazei) и Херициум (Hericium erinaceus) плюс
Селен, Витамин С и Цинк.

60 капс. x 450 mg
80% cordyceps
20% Megavital Complex
Съдържание на полизахариди > 20%

Състав
Кордицепс (екстракт от Cordyceps sinensis) – 350 mg;
Megavital Complex – 100 mg (от които: рейши (екстракт от
Ganoderma lucidum) - 11 mg; шиитаке (екстракт от Lentinula
edodes) – 11 mg; майтаке (екстракт от Grifola frondosa) – 11
mg; кордицепс (екстракт от Cordyceps sinensis) – 11 mg;
кориолус(екстракт от Coriolus versicolor) – 11 mg; агарикус
(екстракт от Agaricus blazei) – 11 mg; херициум (екстракт от
Hericium erinaceus) – 11 mg;
Витамин С – 11 mg; Селен (Se) – 6,8 μg; Цинк (Zn) – 1,5 mg.)
Действие
Основният компонент – кордицепсът се препоръчва като мощен
природен антибиотик с широк спектър на действие. Ефективен
е при различни бактериални инфекции в това число при пневмонии, стрептококови инфекции и др. Продуктът има мощен
имуномодулиращ ефект и е силен адаптоген. Притежава проти-

вовъзпалително действие. Ефикасно стимулира кръвоносната
система като подобрява храненето на сърдечния муксул и подобрява еластичността на съдовете, предотвратява образуването
на тромби и плаки. Притежава антиоксидантен ефект, намалява
нивото на липидите, холестерола, подпомага детоксикацията на
организма. Подобрява дейността и функциите на белите дробове,
черния дроб и бъбреците. Заради съдържащите се полизахариди
има мощно противотуморно действие, регулира нивата на тромбоцитите и балансира калциевия и фосфорния баланс в кръвта.
Megavital Complex има мощно подкрепящо действие поради
уникалния си състав и биологично действие.

намалява образуването на разпадни метаболитни продукти,
значително облекчава работата на черния дроб особено при
натоварване с токсични вещества, предпазва чернодробните клетки, предотвратява развитието на цироза. Ефективно
се използва за намаляване на вредния холестерол в кръвта
и регулиране стойностите на кръвната захар. Основният
полизахарид в гъбата е лентинан. Наред с него се съдържат
голямо разнообразие биологично-активни вещества – 18
аминокиселини(в това число есенциални), белтъци, Витамините А, В1, В2, В6, В12, С, D, Е, калий, магнезий, калций,
натрий, фосфор, желязо, силиций и повече от 30 ензима.

Гъбата Кордицепс се препоръчва за:

Гъбата Шиитаке се препоръчва:

Подпомагане дейността на дихателната (пневмонии,
възпалителни процеси, астма, емфизем и др.), кръвоносната,
отделителната системи (особено при възпалителни процеси
в това число на бъбреците, уринарния тракт);
Действа като мощен природен антибиотик (ефективен
при вирусни и бактериални инфекции)
Подпомага дейността и функциите на черния дроб;
Подпомага състоянието при туморни заболявания(бели
дробове, простата, кръвта и лимфата);
Подкрепя организма при химиотерапия за смекчаване на
страничните ефекти;
Подпомага имунната система (действа като имуномодулатор);
Ефективен при стрес, депресии, страх, безпокойство,
нарушения в съня;
Подпомага за обща детоксикация на организма;
Подпомага опорно-двигателния апарат;
Подобрява работата на сърдечно-съдовата система;
Повишава либидото;

При понижен имунитет и тежки заболявания;
Подпомага намаляването на страничните реакции при
химиотерапия;
Подобрява функциите на стомаха и храносмилателната
система
Подпомага регулирането на кръвната захар и кръвното
налягане;
Подпомага регулирането на стойностите на холестерола
и триглицеридите;
Подпомага дейността на сърдечно-съдовата система;
Подпомага организма при автоимунни заболявания;
Подпомага при психично и стресово напрежение
Megavital Complex има мощно подкрепящо действие поради уникалния си състав и биологично действие.

НАЧИН НА УПОТРЕБА
2 пъти на ден по 1 капсула преди хранене
Не се препоръчва за деца, бременни жени и кърмещи.

60 капс. x 450 mg
80% shiitake
20% Megavital Complex
Съдържание на полизахариди > 30%

Състав
Шиитаке (екстракт от Lentinula edodes) – 350 mg;
Megavital Complex – 100 mg (от които: рейши (екстракт от
Ganoderma lucidum) - 11 mg; шиитаке (екстракт от Lentinula
edodes) – 11 mg; майтаке (екстракт от Grifola frondosa) – 11
mg; кордицепс (екстракт от Cordyceps sinensis) – 11 mg;
кориолус(екстракт от Coriolus versicolor) – 11 mg; агарикус
(екстракт от Agaricus blazei) – 11 mg; херициум (екстракт от
Hericium erinaceus) – 11 mg;
Витамин С – 11 mg; селен (Se) – 6,8 μg; цинк (Zn) – 1,5 mg.)
Действие
Гъбата Шийтаке е може би най-добре изучената гъба от гледна точка на биологична и фармакологична активност и не
сучайно я наричат „гъбата на императора“. Благодарение на
активните си вещества има ясно изразено действие за намаляване равитието на тумори и вируси, повишава имунитета,

силата на гъбите от изтока

НАЧИН НА УПОТРЕБА
2 пъти на ден по 1 капсула преди хранене
Не се препоръчва за деца, бременни жени и кърмещи.

светът на новия успех
www.green-master.eu

7 гъби + антиоксиданти

60 капс. x 450 mg
Съдържание на полизахариди:
рейши> 30%, шиитаке>30%, майтаке>
30%, кордицепс> 20%, кориолус > 20%,
агарикус>40%, херициум> 15%

но действие. Нормализира хормоналния баланс, функциите
на черния дроб, сърдечно-съдовата, отделителната, храносмилателната, кръвоносната системи. Понижава нивото на
вредния холестерол, регулира кървната захар и кръвното
налягане. Megavital Complex се препоръчва като общоукрепващо средство за целия огранизъм.
Мощно активират имунната система(имуномодулатор);
Съпътстваща терапия при болни от рак;
За подпомагане на организма при химиотерапия;
При срив в имунната система;
Като общоукрепващо средство;
За подобряване функциите на сърдечно-съдовата, отделителната, храносмилателната, кръвоносната системи;
За подобряване функциите на черния дроб;
За регулиране стойностите на кръвната захар, кръвното
налягане и нивото на холестерола и триглицеридите;
НАЧИН НА УПОТРЕБА
По 2 капсули дневно преди хранене
Не се препоръчва за деца, бременни жени и кърмещи.

съдържа важни микроелементи като органичен германий,
селен, калций, желязо, калий, натрий, манган, цинк, аминокиселини, белтъци, пурин и тритерпеноид. Гъбата Рейши
се смята за „царят на адаптогените,“ с по-силно действие от
това на жен-шена, без да напряга нервната система. Като
адаптоген има мощно антистрес действие и подпомага при
възстановяване от заболявания в резултат на стрес. Наред
с това има мощно имуномодулиращо и възстановително
действие.
Megavital Complex има мощно подкрепящо действие поради
уникалния си състав и биологично действие.

60 капс. x 450 mg

80% Reishi
20% Megavital Complex
Съдържание на полизахариди > 30%

състав
Рейши (екстракт от Ganoderma lucidum) - 50 mg; Шиитаке
(екстракт от Lentinula edodes) – 50 mg; Майтаке (екстракт от
Grifola frondosa) – 50 mg; Кордицепс (екстракт от Cordyceps
sinensis) – 50 mg; Кориолус(екстракт от Coriolus versicolor) –
50 mg; Агарикус (екстракт от Agaricus blazei) – 50 mg; Херициум (екстракт от Hericium erinaceus) – 50 mg;
Витамин С – 50 mg; Селен (Se) – 30 μg; Цинк (Zn) – 6,8 mg.

Състав
Рейши (екстракт от Ganoderma lucidum) – 350 mg;
Megavital Complex – 100 mg (от които: рейши (екстракт от
Ganoderma lucidum) - 11 mg; шиитаке (екстракт от Lentinula
edodes) – 11 mg; майтаке (екстракт от Grifola frondosa) – 11
mg; кордицепс (екстракт от Cordyceps sinensis) – 11 mg;
кориолус(екстракт от Coriolus versicolor) – 11 mg; агарикус
(екстракт от Agaricus blazei) – 11 mg; херициум (екстракт от
Hericium erinaceus) – 11 mg;
Витамин С – 11 mg; селен (Se) – 6,8 μg; цинк (Zn) – 1,5 mg.)

Действие
Megavital Complex е уникално съчетание от 7 гъби и три
антиоксиданта. Богатият състав на полизахариди в гъбите,
изключителното разнообразие от аминокиселини, белтъци,
витамини, микроелементи и ензими правят продукта изключително средство за подпомагане организма при справяне
с най-тежките заболявания и поддържане на всички органи
и системи в хармонично състояние. Продуктът има мощно
имуномодулиращо, адаптогенно, антистрес, противовирус-

Действие
Рейши е известна като „божествена гъба на дълголетието“.
Доста често тя се сочи като най-доброто природно средство,
използвано от китайските лечители. В състава и са доказани
119 терпеноиди – ароматни вещества, които имат противовъзпалително, антираково и антивирусно действие. В
Япония и Китай гъбата се използва при практически всички
заболявания. Освен високоактивните полизахариди, тя

Гъбата Рейши се препоръчва:
При нарушени функции на имунната система, съпътстваща терапия при болни от рак(стомах, черен дроб, бял дроб,
кожа) и при заболявания предизвикани от радиация;
При алергии и вирусни заболявания;
При заболявания на сърдечно-съдовата система, повишен холестерол, хипертония;
При възстановяване след тежки операции или заболявания;
При нарушени адаптационни способности на организма
и хронична умора;
Слаби нерви, страх, безпокойство, нарушен сън;
Подпомага кръвооросяването на мозъка и крайниците;
Подпомага всички органии и системи в организма;
НАЧИН НА УПОТРЕБА
2 пъти на ден по 1 капсула преди хранене
Не се препоръчва за деца, бременни жени и кърмещи.

активност за ефикасно стимулиране на клетъчната имунна
реакиция се дължи на съдържащия се в гъбата специфичен
полизахарид 1.6 бетаглюкан.
Megavital Complex има мощно подкрепящо действие
поради уникалния си състав и биологично действие.
Гъбата Майтаке се препоръчва:

60 капс. x 450 mg

80% MAITAKE
20% Megavital Complex
Съдържание на полизахариди > 30%

Състав
Майтаке (екстракт от Grifola frondosa) – 350 mg;
Megavital Complex – 100 mg (от които: рейши (екстракт от
Ganoderma lucidum) - 11 mg; frondosa) – 11 mg; кордицепс
(екстракт от Cшиитаке (екстракт от Lentinula edodes) – 11
mg; майтаке (екстракт от Grifola ordyceps sinensis) – 11 mg;
кориолус(екстракт от Coriolus versicolor) – 11 mg; агарикус
(екстракт от Agaricus blazei) – 11 mg; херициум (екстракт от
Hericium erinaceus) – 11 mg;
Витамин С – 11 mg; селен (Se) – 6,8 μg; цинк (Zn) – 1,5 mg.)
Действие
Гъбата Майтаке, или „танцуващата гъба“ от хиляди години
е препоръчвана от източната медицина като средство
за укрепване на тялото, подобряване на цялостното
здраве и удължаване на човешкия живот. Тя е ефективно
средство за активиране функциите на имунната система,
обменните процеси и хормоналния баланс. Има доказан
ефект за нормализиране на теглото и мазнините. Високата и

Като съпътстваща терапия при раково болни (рак на
гърдата, панкреаса, кожата, стомаха, черен дроб, простатна
жлеза)
За намаляване страничните реакции при химиотерапия;
Подобрява състоянието при хепапит и заболявания на
черния дроб;
При отслабена имунна система (гъбични, бактериални,
вирусни инфекции);
Подпомага хормоналния баланс;
При остеопороза;
При предменструален синдром и патологичен климакс;
Подобрява дейността на сърдечно-съдовата система,
НАЧИН НА УПОТРЕБА
2 пъти на ден по 1 капсула преди хранене
Не се препоръчва за деца, бременни жени и кърмещи.

