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M’Essence Air Mushroom3
Bio cordyceps, chaga és reishi gomba étrend-
kiegészítő készítmény
150 ml
ME 018

Cordyceps: Ha ezt a gombát fogyasztjuk, nem csak energikusabbak 
leszünk, de általános életminőségünk is javulni fog. Kimagasló a 
betegségmegelőző hatása is. Autoimmun megbetegedésnél, azaz 
akkor mikor immunrendszerünk saját szervezetünk ellen fordul, 
kiegészítő terápia részeként a gomba hatóanyagai az immunrendszer 
túlműködésének szabályozásával segítik a gyógyulást. A hernyógomba 
úgy működik, mint az antibiotikum, csak természetes formában. Segít, 
hogy a káros baktériumok ne szaporodhassanak tovább, illetve ennél 
többet is tesz: elpusztítja azokat. További jótékony tulajdonsága, hogy 
nincs mellékhatása, sőt bélflóránkat sem károsítja. Vitalizál, ugyanis 
a sejtekben lévő mitokondriumokban növeli az energiaszintet. 
Kifejezetten ajánlott sportolók számára.

Chaga gomba: A chaga, vagyis hamvaskéreg gomba (Inonotus 
obliquus) egy olyan gombafajta, amely a nyírfán nő és az egyik 
legerősebb antioxidáns a világon, többek között a zöldtea és a moringa 
tea mellett. Elsődlegesen adaptogén, genoprotektív (vagyis védi a DNS 
láncot), rák- és tumorölő hatású, immunrendszer - valamint gyomor-
és bélrendszer erősítő, illetve meghosszabbítja az élettartamot is. A 
chaga tisztító, méregtelenítő és gyógyító hatásai Oroszországban 
már évszázadok óta jól ismertek, ezért főznek és isznak chagából 
készült teát a fekete tea és kávé helyett a Szibériában élő népek. Orosz 
kutatók megfigyelték, hogy azokon a területeken, ahol az emberek 
rendszeresen isznak chaga teát, a többi régióhoz képest kevesebb a 
rákos megbetegedés, illetve a gyomorproblémák szinte ismeretlenek.

AJÁNLOTT ADAGOLÁS:
Minden reggel, étkezés előtt fél 
órával kell fogyasztani belőle 5 ml-
t. Közvetlenül helyezzük a szánkba, 
mert a szájnyálkahártyán keresztül 
a hatóanyagok sokkal gyorsabban 
felszívódnak. Zavaró íz esetén 
keverhetjük gyümölcslébe vagy 
langyos teába, kávéba. Kúraszerű 
alkalmazása javallott, ami minimum 3 
hónapot jelent.
Vérhígító gyógyszer mellett a napi 
adag maximálisan: 2,5 ml.

ÖSSZETEVŐK: 
glicerin: 0,9 g/ml, bio szárított kínai 
hernyógomba (Cordyceps sinensis) por 
0,02 g/ml, bio szárított reishi gomba 
(Ganoderma lucidum) por 0,02 g/
ml, bio szárított hamvaskéreg gomba 
(Inonotus obliquus) por 0,02 g/ml.



Reishi (Ganoderma lucidum): egyszerre támogatja a szervezet védekezőképességét, 
idegrendszerét. Kiemelkedő méregtelenítő hatással bír, mely a tavaszi szezonban különösen fontos. 
Csillapítja a gyulladást és az allergiát. A Reishi gomba természetes gyulladáscsökkentő, amivel növeli 
a vér oxigénszállító kapacitását. Segíti a szövetek és vér oxigén telítettségét. A Reishi gyógyító ereje
nem kifejezetten egy-egy konkrét betegség gyógyításában teljesedik ki, hanem abban, hogy az 
immunrendszer támogatásával normalizálja a szervezet általános működését, és ezzel nagyban 
segíti a betegek állapotának javulását. Feltérképezi a szervezetben megbújó rejtett betegségeket 
és méreganyagokat és ellenreakciót indít a károsodott sejtek ellen.

Mindhárom gombakivonat támogatja a szív- és érrendszert, valamint a tüdő és vese 
működését. 
Ez a hármas hatóanyag kombináció jelentős segítség lehet mind a COVID-19 
megelőzésben, mind a folyamat súlyosbodásának megakadályozásában, valamint 
a postcovid szindrómában a szív-és keringési rendszer, valamint tüdőt érintő 
szövődmények esetén.

A Chaga gomba ígéretes eredményeket mutatott a COVID-19-hez társult gyulladásos válaszok mérséklésében: 
https://www.researchgate.net/publication/349928200_Can_Medicinal_Mushrooms_Fight_Against_
SARS-CoV-2COVID-19
A Reishinek jelentős szerepe van a COVID19 szövődményeinek megelőzésében, ez főleg a haematológiai 
paraméterek javulásában mutatkozik meg, ugyanis a vörösvértest, haemoglobin és trombocytaszám 
javulását segíti elő: 
https://www.researchgate.net/publication/348265958_The_Role_of_Ganoderma_lucidum_Uptake_on_
Some_Hematological_and_Immunological_Response_in_Patients_with_Coronavirus_COVID-19
A Reishi triterpén tartalma szintén erős gyulladáscsökkentő, és kimutatták, hogy gátolja a vírus szaporodását 
és kötődését a gazdasejthez. A Reishiben lévő triterpének és fehérjék blokkolják az angiotenzin konvertáló 
enzimet (azaz az ACE-1 átalakulását ACE-2-vé), ezáltal megakadályozzák a Covid-19 bejutását a gazdasejtbe. 
Xia Q et al. A comprehensive review of the structure elucidation and biological activity of triterpenoids from 
Ganoderma spp. Molecules. 2014 Oct 30;19(11):17478-535. 
Morigawa A, Kitabatake K, Fujimotot Y, Ikekawa N. Angiotensin Converting Enzyme-Inhibitory Triterpenes 
from Ganoderma lucidim. Chem. Pharm. Bull. 1986. 34;7:3025-3028.
Ansor NM, Abdullah N, Aminudin N. Anti-angiotensin converting enzyme (ACE) proteins from mycelia of 
Ganoderma lucidum (Curtis) P. Karst. BMC Complement Altern Med. 2013; 13: 256.
A Cordyceps fajokból származó kordicepin (3’-dezoxi-adenozin)-ről  számos tanulmányban kimutatták, hogy 
gátolja a vírus szaporodását .
Qin P, Li XK, Yang H, Wang ZY, Lu DX. Therapeutic Potential and Biological Applications of Cordycepin and 
Metabolic Mechanisms in Cordycepin-Producing Fungi. Molecules. 2019 Jun; 24(12): 2231.  
Erős gyulladáscsökkentő aktivitást is mutat, és súlyosabb Covid-19 fertőzés esetén aktívan védi a tüdőt 
gyulladásos immunválasz/ citokin vihar következtében kialakuló szövődményektől. 
Lei J, Wei Y, Song P, Li Y, Zhang T, Feng Q, Xu G. Cordycepin inhibits LPS-induced acute lung injury by inhibiting 
inflammation and oxidative stress. Eur J Pharmacol. 2018 Jan 5;818:110-114.
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