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Η κύρια ονομασία του είναι Ganoderma lucidum και έχει χρησιμοποιηθεί 
ευρέως. Του αποδόθηκε δε η ονομασία “το μανιτάρι της αθανασίας”. Η 
χρήση του ήταν γνωστή στην Κίνα, Ιαπωνία, Κορέα και άλλες ασιατικές 
χώρες πριν από 2.000 χρόνια. Θεωρείται το φάρμακριακο που 
εξασφαλίζει τη νεότητα και την μακροζωϊα. 
 
Στην κινεζική παραδοσιακή ιατρική εχρησιμοποιείτο για την 
καταπολέμηση της αυπνίας, της κατάθλιψης, της ανδρικής 
ανικανότητας, καθώς και σε πολλές άλλες ασθένειες. 
 
Τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει αρκετά πειράματα σχετικά με την 
αποτελεσματικότητά του και αποδείχθηκε ότη η χρήση του βοηθάει στην 
βελτίωση της υπέρτασης και της υπότασης, στην βελτίωση της 
χοληστερόλης, της χρόνιας βρογχίτιδας, του άσθματος, των αλλεργιών, 
του διαβήτη, της σωστής λειτουργίας των νεφρών, των συμπτωμάτων 
της αρθρίτιδας και της εμμηνόπαυσης. Παράλληλα θεωρείται ισχυρό 
αντισταμινικό και αντιαλλεργικό, ενώ η επίδρασή του στην εμπόδιση της 
μετάστασης του καρκίνου θεωρείται θετική.  
 
Επιπλέον η χρήση του μειώνει τον πόνο και ενισχύει το ανοσοποιητικό 
σύστημα. Σπάνια παρατηρούνται επιπλοκές από τη χρήση του, αφού 
είναι μη τοξικό, ακόμα και σε μεγάλες ποσότητες. Το Γανόδερμα μπορεί 
να το προμηθευτεί κάποιος σε λεπτές φέτες η σκόνη και ακολουθηθεί 
μια διαδικασία βρασίματος, έτσι ώστε το υγρό να είναι έτοιμο για χρήση. 
Στην υγρή του μορφή η γεύση του είναι αρκετά πικρή.  
 
Η ονομασία Γανόδερμα προέρχεται από το αρχαίο ελληνικό “γάνος” 
(γυαλισμένος, λαμπερός) και τη λέξη “δέρμα”. 
 
Το γανόδερμα είναι προσαρμογόνο βότανο. Τα προσαρμογόνα βότανα 
παρέχουν αυτά ακριβώς που χρειάζεται το σώμα εκείνη τη στιγμή. Για 
παράδειγμα, ένα προσαρμογόνο βότανο  κατάλληλο για την αρτηριακή 
πίεση μειώνει τα επίπεδα της αρτηριακής πίεσης σε υπερτασικούς, ενώ 
μπορεί επίσης να αυξήσει τη χαμηλή πίεση του αίματος. 
 
Όμοια, ένα προσαρμογόνο βότανο κατάλληλο για την αντιμετώπιση των 
επιπέδων της χοληστερόλης, μπορεί να αυξήσει την καλή χοληστερόλη, 
χωρίς να αυξήσει και την κακή.  
 
Μόνον 300 βότανα έχουν αναγνωριστεί ως προσαρμογόνα με το 



Γανόδερμα να είναι στην κορυφή. 
 
Το Γανόδερμα βοηθά ακόμα το ανοσοποιητικό και το νευρικό σύστημα, 
το καρδιαγγειακό, όσο και στην χοληστερόλη, την παχυσαρκία, το 
σάκχαρο, την εμμηνόπαυση, την αρθρίτιδα, την υπέρταση και υπόταση, 
τις αλλεργίες και το άσθμα. Τέλος, δυναμώνει, ενισχύει τον οργανισμό 
και βοηθάει σε μια σωστή διατροφή. Τα συστατικά του γανοδέρματος 
που το κάνουν τόσο αποτελεσματικό είναι οι στερόλες, η κουμαρίνη, 
μανιτόλη, τα αλκαλοειδή, οι πολυσακχαρίτες, το οργανικό γερμάνιο, τα 
ακόρεστα λιπαρά οξέα, βιταμίνες, μέταλλα και τα ολοκληρωμένα 
πρωτεϊνικά μόρια. Επίσης περιέχει γανοδερικά οξέα (μειώνουν την 
αρτηριακή πίεση) και Β-3 γλυκόνες, που του δίνουν ισχυρές 
αντικαρκινικές ιδιότητες. 
 
Τα γανοδερικά οξέα, που βρέθηκαν στο γανόδερμα, προκαλούν μείωση 
της αρτηριακής πίεσης και της χοληστερόλης αλλά και παρεμπόδιση της 
πήξης του αίματος. Σε κουνέλια και σε αρουραίους που δόθηκε 
εκχύλισμα γανόδερμα, η συστολική και διαστολική αρτηριακή πίεση 
μειώθηκαν και η δραστηριότητα του συμπαθητικού νευρικού 
συστήματος στα απαγωγά νεφρικά σωληνάρια, περιορίστηκε. Το 
εκχύλισμα δεν μείωσε τον καρδιακό ρυθμό σε αυτά τα ζώα, μολονότι 
υπήρξε σαφής δοσοεξαρτώμενη υπόταση. Ο μηχανισμός των 
υποτασικών δράσεων του γανοδέρματος αποδόθηκε σε κεντρική 
αναστολή της συμπαθητικής νευρικής δραστηριότητας. 
 
Αρκετές μελέτες έχουν δείξει ότι οι πολυσακχαρίτες του γανοδέρματος 
διαφοροποιούν τη λειτουργία του ανοσοποιητικού, τόσο in vivo όσο και 
in vitro. Οι ανοσορυθμιστικές επιπτώσεις των πολυσακχαριτών του 
δανοδέρματος συμπεριλαμβάνουν την προώθηση της λειτουργίας των 
αντιγονοπαρουσιαστικών κυττάρων, τη χημική και κυτταρική ανοσία. 
Έτσι μπορούν  να χρησιμοποιούνται για το άσθμα, δερματίτιδα, 
βρογχίτιδα, ρευματισμούς, επιπεφυκίτιδα, διάφορους όγκους, κ.ά. 
 
Το γανόδερμα ασκεί ηπατοπροστατευτική δράση (in vivo) και 
δραστηριότητα έναντι του ιού της ηπατίτιδας Β σε ποντίκια (in vitro). 
 
Τα γανοδερμικά οξέα αναστέλλουν τη σύνθεση χοληστερόλης σε 
ανθρώπινα ηπατικά κυτταρικά (in vitro), οπότε μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί για τη μείωση των επιπέδων χοληστερόλης στο αίμα. 
 
Σε ένα ζωϊκό μοντέλο, το εκχύλισμα G. lucidum φάνηκε ότι έχει 
ευεργετικά αποτελέσματα στην θεραπεία σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2 
με τη μείωση των επιπέδων γλυκόζης του ορού, λόγω καταστολής της 
έκφρασης του γονιδίου για την ηπατική φωσφο-ενολο-πυροσταφυλική 
καρδοξυ-κινάση (PEPCK). 
 



Το εκχύλισμα Ganoderma lucidum μείωσε σημαντικά τη λανθάνουσα 
κατάσταση ύπνου, αύξησε το χρόνο ύπνου, τον non-REM χρόνο ύπνου 
σε αρουραίους που έλαβαν pentobarbital. Φαίνεται ότι το GLE ασκεί 
υπνωτική δράση όμοια – βενζοδιαζεπίνης, τουλάχιστον εν μέρει. 
 
Χρησιμοποιείται επίσης, για ένα μεγάλο αριθμό των ψυχιατρικών και 
νευρολογικών παθήσεων, συμπεριλαμβανομένων μυϊκών νόσων, 
ανορεξίας και αδυναμίας μετά από μακρά ασθένεια. 
 
Το γανόδερμα σε επιθετικές μορφές καρκίνου, ενισχύει την επιφάνεια 
του καρκινικού κυττάρου και εμποδίξει την εξάπλωση. 
 
Εμποδίζει τον σχηματισμό θρόμβων, βοηθώντας τη δράση της 
φαρμακευτικής θεραπείας, σε τοπικό επίπεδο. 
 
Μειώνει τις παρενέργειες της χημιοθεραπείας και αυξάνει την 
αποτελεσματικότητά της σε συνδυασμό με άλλα αντικαρκινικά φάρμακα. 
Ομαλοποιεί επίσης τις άλλες λειτουργίες του σώματος, μειώνοντας τις 
πιθανότητες των άλλων συστηματιακών επιπλοκών. 
 
Το γανόδερμα αυξάνει τον μεταβολισμό έως και 50% κι έτσι η προθήκη 
του σε δίαιτα διπλασιάζει την απώλεια βάρους, ενώ ταυτόχρονα 
προστατεύει από πολλές ασθένειες. 
 
Συνοψίζοντας λοιπόν, θα μπορούσαμε να πούμε ότι το μανιτάρι 
Omanitus Ganoderma Lucidum μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως μέσο 
πρόληψης διαφόρων ασθενειών, χάρη στις αναλγητικές, 
αντιφλεγμονώδεις, αντιβακτηριδιακές, αντιοξειδωτικές και άλλες 
ιδιότητές του. 
 
Επανάσταση αποτελεί η παραγωγή του σε μορφή καφέ με σκοπό να 
βελτιώσει την υγεία των ανθρώπων και να επιφέρει μεγαλύτερη 
ισορροπία στη ζωή τους, χάρη στην τεράστια δύναμη του 
γανοδέρματος. Αναμιγνύοντας εκλεκτό καφέ με το βότανο Ganoderma 
Lucidum βελτιώνεται η ανθρώπινη ευεξία. 
 
 

Υπεροξείδια της Δισμουτάσης 
Τα μυστικά του γανοδέρματος  

για την μακροζωϊα 
 
Το υπεροξείδιο της Δισμουτάσης είναι ένα σημαντικό δραστικό 
συστατικό που περιέχει το βότανο Γανόδερμα. Παρέχει στο γανόδερμα 
την ιδιαίτερη ικανότητα επιβράδυνσης της γήρανσης εφόσον το 
καταναλώνουμε συστηματικά και μακροχρόνια. 
 



Το SOD είναι ένα ένζυμο που βρίσκεται στον άνθρωπο και σε άλλα ζώα. 
Δρα σαν μια σημαντική γραμμή άμυνας εναντίον της οξείδωσης σε όλα 
σχεδόν τα κύτταρα που εκτίθενται στο οξυγόνο. 
 
Το SOD μετατρέπει τις ελεύθερες ρίζες οξυγόνου σε οξυγόνο, σε μια 
λιγότερο τοξική ουσία, το υπεροξείδιο του Υδρογόνου. Το υπεροξείδιο 
του Υδρογόνου είναι λιγότερο βλαπτικό και μετατρέπεται στη συνέχεια 
σε νερό με την επίδραση της δεύτερης γραμμής άμυνας, την 
υπεροξειδάση της Γλουταθιόνης. 
 
Η τρίτη γραμμή άμυνας κατά την επίθεση των ελεύθερων ριζών είναι η 
καταλάση, που μετατρέπει τις εναπομείνασες ρίζες Οξυγόνου σε νερό 
και οξυγόνο. 

 
Πως το SOD προστατεύει 

τα κύτταρα 
 
Δεδομένου ότι οι ελεύθερες ρίζες Οξυγόνου είναι τοξικές, σχεδόν όλες οι 
μορφές ζωής που χρησιμοποιούν  οξυγόνο περιέχουν κάποια μορφή 
του ενζύμου SOD. 
Αυτό είναι πολύ δραστικό. Εξουδετερώνει τις ελεύθερες ρίζες οξυγόνου 
σχεδόν αμέσως μόλις τις συναντήσει σε κάποιο υδατικό διάλυμα. 
 
Έρευνες απέξειδαν ότι το SOD προστατεύει πολλούς διαφορετικούς 
τύπους κυττάρων από τις επιθέσεις των ελεύθερων ριζών Οξυγόνου. 
Αυτός είναι πολύ σημαντικός παράγοντας για την επιμήκυνση της ζωής 
των κυττάρων, άρα και την καθυστέρηση της γενικής γήρανσης του 
σώματος ή ακόμα και την πρόληψη ασθενειών που σχετίζονται με το 
γήρας. To SOD επίσης προστατεύει τα κύτταρα,α από:  
 

 Την καταστροφή του DNA 
 Τις βλάβες από την ιονίζουσα ακτινοβολία 
 Την καταστροφή των λιπιδίων 

 
Σχετικά με τα πειράματα που γίνονται με το SOD στην έρευνα κατά του 
καρκίνου, οι επιστήμονες καλλιεργούν καρκινικά κύτταρα στο 
εργαστήριο και μετά ρίχνουν διαλύματα διαφόρων συγκεντρώσεων σε 
SOD πάνω στα κύτταρα αυτά, παρατηρώντας με το μικροσκόπιο οι 
επιστήμονες βλέπουν έκπληκτοι τα καρκινικά κύτταρα να 
απενεργοποιούνται και να πεθαίνουν σταδιακά. 
 

Ποιός έχει το περισσότερο SOD; 
 

Μεταξύ όλων των ζωντανών οργανισμών, ο άνθρωπος έχει τη 
μεγαλύτερη συγκέντρωση σε SOD. Συνεπώς, θεωρητικά, μπορούμε να 
ζήσουμε τουλάχιστον 125 χρόνια, όσον αφορά αυτόν τον παράγοντα. 



Στην πράξη όμως, μέχρι να φτάσουμε τα 40, το Υπεροξείδιο της 
Δισμουτάσης μας έχει μείνει μόνον το μισό. Αυτό συμβαίνει επειδή το 
χρησιμοποιεί ο οργανισμός για να καταπολεμήσει διάφορους 
μολυσματικούς παράγοντες του περιβάλλοντος, όπως: 
 

 Μόλυνση του αέρα 
 Μόλυνση του νερού 
 Μόλυνση από ηλεκτρομαγνητικά πεδία 

 
Το άγχος στην εργασία, η κακή διατροφή και σύγχρονος τρόπος ζωής 
δημιουργούν επίσης πολύ οξειδωτικό σοκ που βλάπτει το σώμα μας. 
Έτσι έχετε εξαντλήσει τα αποθέματά σας σε SOD πολύ πριν φτάσετε τα 
100. Τα μειωμένα επίπεδα του SOD είναι ένας από τους λόγους της 
ραγδαίας επιδείνωσης της υγείας μετά την ηλικία των 40 ετών. Στα 20 
και στα 30 μας δεν νοιώθουμε διαφορές στην γενική κατάσταση της 
υγείας μας. Μόλις μπούμε στα 40 κάποια προβλήματα υγείας αρχίζουν 
να κάνουν την εμφάνισή τους και σταδιακά ποιλλαπλασιάζοντα όσο 
περνούν τα χρόνια συνήθως με αυξανόμενο ρυθμό.  
 

 
SOD στο Γανόδερμα 

 
Μολαταύτα καταναλώνοντας συστηματικά το βότανο Γανόδερμα, 
μπορείτε να διατηρήσετε το επίπεδο του SOD στο σώμα σας σε 
ικανοποιητικό βαθμό για περισσότερο χρόνο. Αυτό θα σας βοηθάει να 
αμυνθείτε κατά της επίθεσης από τις ελεύθερες ρίζες οξυγόνου, που 
αποδεδειγμένα προκαλούν μια μεγάλη σειρά κοινών ασθενειών, 
συμπεριλαμβανομένου και του καρκίνου. 
 
Βάζοντας το Γανόδερμα στη ζωή σας, το επιπλέον SOD που 
προσλαμβάνετε, σίγουρα θα σας βοηθά να υποστηρίξετε το σώμα σας 
καθώς μεγαλώνετε και να επιβραδύνετε τη γήρανση του οργανισμού 
σας. 
 
 

Πόσο σημαντικό είναι το Οργανικό Γερμάνιο  
στο Γανόδερμα 

 
Τι  δίνει  στο Γανόδερμα τόση ιατρική αξία;  Το  ότι  περιέχει Οργανικό 
Γερμάνιο (GE-132) σε μεγάλη συγκέντρωση. Αυτό το σπάνιο μεταλλικό 
στοιχείο, χαρίζει στο Γανόδερμα μερικές από τις σημαντικότερες 
θεραπευτικές ιδιότητες. 
 
 
 
 



Τι είναι το Γερμάνιο 
 
Ο Γερμανός χημικός Winkler ανακάλυψε αυτό το μέταλλο το 1886 και το 
ονόμασε Γερμάνιο προς τιμήν της πατρίδας του. Την ύπαρξη και τις 
βασικές ιδιότητες του Γερμανίου, που είχε ονομάσει eka-silicon, είχε 
προβλέψει νωρίτερα ο Ρώσος χημικός Mendeleev ο οποίος κατάρτισε 
τον περιοδικό πίνακα των στοιχείων. Το Γερμάνιο βρίσκεται σε μικρές 
ποσότητες σε τροφές, σε αποθέσεις άνθρακα και στον φλοιό της Γης. 
 
Στην καθαρή μεταλλική του μορφή, η βιομηχανία των ηλεκτρονικών το 
χρησιμοποιεί επειδή είναι ημιαγωγός. Βιολογικά, προκαλεί ηλεκτρικούς 
παλμούς σε κυτταρικό επίπεδο και καταλύει το Οξυγόνο. 
 
Τι είναι το Οργανικό Γερμάνιο 
 
Το Οργανικό Γερμάνιο είναι μια οργανική ένωση (δηλαδή έχει σαν βάση 
τον άνθρακα) που περιέχει το Γερμάνιο. Ο μοριακός τύπος του 
Οργανικού Γερμανίου (Ge-132) είναι (Ge CH2CH2 (OOH) 203. Όταν 
απομονωθεί είναι σε στερεή μορφή και συνήθως μπορεί να βρεθεί σε 
λευκή σκόνη. 
 
Μέσα στο ανθρώπινο σώμα, το οργανικό γερμάνιο, μπορεί: 
 

 Να ισχυροποιήσει το Ανοσοποιητικό Σύστημα 
 Να βελτιώσει την κυκλοφορία του αίματος 
 Να προσδώσει πολλή ενέργεια στο σώμα 
 Να αποβάλλει τις τοξίνες, ειδικά τα βαρέα μέταλλα όπως τον 
Υδράργυρο και τον Μόλυβδο. 

 
Μαζί με τους Πολυσακχαρίτες, το Οργανικό Γερμάνιο είναι το βασικό 
στοιχείο με το οποίο το Γανόδερμα έχει τη δυνατότητα να πολεμήσει τα 
καρκινικά κύτταρα. Αυξάνει την ικανότητα των ερυθρών αιμοσφαιρίων 
να μεταφέρουν οξυγόνο μέχρι και 150% έως 200% περισσότερο. Η 
αυξημένη παροχή οξυγόνου τρέφει τα κύτταρα του σώματος και ελέγχει 
τα καρκινικά κύτταρα. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Το Οργανικό Γερμάνιο σαν προσαρμογόνο 
Απόπτωση καρκινικού κυττάρου σε χημειοθεραπεία 

 
Όταν τα καρκινικά κύτταρα εκτίθενται απευθείας σε ένα 
χημειοθεραπευτικό παράγοντα σε δοκιμαστικό σωλήνα τα κύτταρα 
καταστρέφονται. Όταν τα καρκινικά κύτταρα εκτίθενται σε Οργανικό 
Γερμάνιο σε δοκιμαστικό σωλήνα, τα κύτταρα δεν επιδεικνύουν καμία 
αλλαγή. Το Γερμάνιο μοιάζει σχετικά αναποτελεσματικό. Παρόλα αυτά 
διεγείρει τις άμυνες κατά του καρκίνου. 
 
Αν και δεν θεραπεύει, φαίνεται ότι ενισχύει την μεταβολική ικανότητα του 
οργανισμού για να θεραπευτεί. Στην περίπτωση του καρκίνου δεν 
σκοτώνει τα κύτταρα. Όμως διεγείρει τις άμυνες του ανοσοποιητικού 
ώστε να παράγουν εκείνες τις ουσίες που με τη σειρά τους θα επιτεθούν 
και θα καταστρέψουν τον εχθρό.  
 
 

Κύτταρα-φονείς (NK-cells) 

επιτίθενται σε καρκινικό κύτταρο 

 
Ανάμεσα στις λειτουργίες του είναι η ικανότητά του να πυροδοτεί την 
παραγωγή και την αποτελεσματικότητα της δράσης των κυττάρων 
φονέων (Noural killer cells). Οι ουσίες που υποβοηθούν την 
ομαλοποίηση των σωματικών λειτουργιών με έμμεσο τρόπο είναι 
γνωστές ως προσαρμογόνα (adaptogens).  
 
Ένα προσαρμογόνο χαρακτηρίζεται από την έλλειψη τοξικότητας και 
συγκεκριμένης επίδρασης, ενισχύοντας παράλληλα την ικανότητα σας 
να αντιμετωπίζετε το οποιοδήποτε στρες (σωματικό, συναισθηματικό ή 
χημικό). Το συγκεκριμένο προσαρμογόνο έχει αναφερθεί ότι εξομαλύνει 
τις τιμές οξύτητας/αλκαλικότητας του οργανισμού, τις καμπύλες 
γλυκόζης, τα επίπεδα χοληστερόλης και τις τιμές της πίεσης του 
αίματος. 
 
 
Που μπορεί να βρεθεί το Γερμάνιο 
 
Έχετε ακούσει ποτέ ότι το σκόρδο είναι πολύ ωφέλιμο για την υγεία; 
Άλλες τροφές ή συμπληρώματα που μας βοηθούν είναι η αλόη, το τζιν-
σενγκ, το νεροκάρδαμο, κ.α. Γνωρίζετε όμως τι κοινό έχουν αυτά τα 
αρχαία γιατρικά της φύσης; 
Ναι, όλα περιέχουν Γερμάνιο! Απλά διαφέρουν μεταξύ τους στην 
περιεκτικότητα σε Γερμάνιο, όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα: 
 
 



Περιεκτικότητα σε Γερμάνιο 
 

ΟΝΟΜΑ  

Ganoderma Lucidum 800-2000 

Σκόρδο 754 

Ginseng 250-320 

Αλόη 77 

 
Όπως βλέπουμε το Γανόδερμα είναι το πλουσιότερο σε οργανικό 
Γερμάνιο με περιεκτικότητα μεταξύ 800 και 2000 p.p.m. Η ακριβής 
περιεκτικότητά του σε Γερμάνιο οφείλεται στον τρόπο καλλιέργειάς του. 
Θα αναφερθούμε σε αυτό το θέμα μελλοντικά. 
 
Για να επωφεληθείτε από το φυσικό Οργανικό Γερμάνιο, μπορείτε να 
πάρετε κάποιο συμπλήρωμα διατροφής που περιέχει εκχύλισμα από 
Γανόδερμα υψηλής ποιότητας. Αυτό το βότανο περιέχει επίσης και άλλα 
εξαιρετικά ωφέλιμα συστατικά για την υγεία, όπως το ένζυμο Superoxide 
dismutase (SOD). 
 
 

Δραστικά Συστατικά του μανιταριού  
Γανόδερμα 

 
Οι αρχαίοι κινέζοι γιατροί, έπρεπε να ανακαλύψουν τις θεραπευτικές 
δράσεις που είχε το Γανόδερμα μέσω παρατήρησης. Μπορούσαν να 
ελέγξουν το μανιτάρι με την αφή, την όσφρηση και τη γεύση τους.  
 
Πειραματίζονταν με τη δοσολογία και τον τρόπο χρήσης μέχρι να βρουν 
τον καλύτερο τρόπο να έχουν το καλύτερο αποτέλεσμα. 
 
Σήμερα, με την τεχνολογία να έχει προχωρήσει, οι γιατροί και οι 
ερευνητές έχουν μεγαλύτερη κατανόηση για τα βασικά χημικά συστατικά 
του Ganoderma Lucidum. Μερικά από αυτά, είναι: 
 
Το Οργανικό Γερμάνιο 
Ένζυμο που δρα αντιοξειδωτικά (εξουδετερώνει τις ελεύθερες ρίζες O2) 
και αντιγηραντικά. Επιβραδύνει την γήρανση των κυττάρων και τα 
αναζωογονεί. 
 
Πολυσακχαρίτες 
Μειώνουν αποτελεσματικά τα επίπεδα της κακής χοληστερόλης, 
εξουδετερώνουν τα λίπη, ισχυροποιούν το αμυντικό σύστημα και 
καταστέλλουν τα καρκινικά κύτταρα. 
 



Τριτερπένες 
Ονομάζονται επίσης και οξέα του Lingzhi. Bελτιώνουν την γαστρεντερική 
λειτουργία, είναι αντιφλεγμονώδεις και αντιαλλεργικές, ενώ έχουν και 
αντικαρκινικές ιδιότητες. 
(Οι τριτερπένες είναι πιθανοί αντικαρκινικοί παράγοντες). 
 
Μονοφωσφορική Αδενοσίνη (AMP) 
Διαλύει του θρόμβους και απομακρύνει την απόφραξη των αιμοφόρων 
αγγείων. Άριστη για την βελτίωση καταστάσεων υπέρτασης, 
εγκεφαλικού, στεφανιαίας νόσου και μουδιάσματος. 
 
Όπως βλέπουμε, κάθε δραστικό συστατικό που αναφέρθηκε έχει 
αρκετές διαφορετικές επωφελείς δράσεις, υποστηρίζοντας τις σωματικές 
λειτουργίες και βελτιώνοντας την κατάσταση της υγείας μας. Όμως Ο 
ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ αυτών των ουσιών μέσα στο Γανόδερμα, του δίνει τις 
εκπληκτικές θεραπευτικές του ιδιότητες. 
 
Το Γανόδερμα επίσης περιέχει αρκετά μεταλλικά στοιχεία, όλα 
απαραίτητα στον οργανισμό μας, σε υπολογίσιμες συγκεντρώσεις, π.χ. 
Κάλλιο (Κ), Μαγνήσιο (Mg),       Aσβέστιο (Ca),  Νάτριο (Na),  Μαγγάνιο 
(Mn), Σίδηρο (Fe), Ψευδάργυρο (Zn). 
 
 

Τι το σπουδαίο έχει το μανιτάρι 
Γανόδερμα 

 
Ανάμεσα σε πολλά είδη μανιταριών μόνο το Γανόδερμα έχει εξυμνηθεί, 
εδώ και 2000 χρόνια. Τι το κάνει να ξεχωρίζει από τους υπόλοιπους 
μύκητες; Ποιά είναι τα ωφέλιμα δραστικά συστατικά που βρίσκονται στο 
Γανόδερμα που το κάνουν τόσο πολύτιμο; 
 
To μανιτάρι Γανόδερμα, όπως είπαμε, προέρχεται από το βασίλειο των 
μυκήτων. Αυτοί είναι γενικά μικροί μύκητες, ανίκανοι να παράγουν την 
τροφή τους μέσω της φωτοσύνθεσης, όπως τα φυτά. Μπορούν να 
φυτρώσουν στη γη είτε να ζήσουν παρασιτικά επιβιώνοντας από 
θρεπτικά συστατικά άλλων φυτών ή ζώων. Μέσα στο βασίλειο των 
μυκήτων, οι Βασιδιομύκητες, όπως το Γανόδερμα, είναι οι ανώτερες 
μορφές ζωής. Αρκετοί είναι φαγώσιμοι ή έχουν άριστες ιαματικές 
ιδιότητες. Αυτοί οι μύκητες είναι φυσικό να θεωρούνται τα πιο πολύτιμα 
ιαματικά βότανα του βασιλείου των Βασιδιομυκήτων. 
 
 

Οι ιαματικές ιδιότητες των Μανιταριών 
 
Γενικά, η οικογένεια των μανιταριών μπορεί να βελτιώσει το 
ανοσοποιητικό σύστημα ενεργοποιώντας τα μακροφάγα και τα κύτταρα 



φυσικούς φονείς. Τα μακροφάγα είναι η σημαντική πρώτη γραμμή 
άμυνας εναντίον των ιών, των βακτηρίων και των ξένων ουσιών. Τα 
κύτταρα φονείς είναι υπεύθυνα για την εξόντωση των καρκινικών 
κυττάρων στο σώμα. Μερικά μανιτάρια μπορούν ακόμα και να 
βελτιώσουν αλλεργικές καταστάσεις, όπως δερματικές, ρινικές αλλεργίες 
και άσθμα. Τα δημοφιλή ιαματικά μανιτάρια είναι: 
 

 Το Shitake 
 To Mastake 
 To Golden needle 

 
 To Agaticus Blazei 
 To Reishi Mashroom 

 
 
Όλοι αυτοί οι μύκητες βοηθούν στην πρόληψη της υπέρτασης, του 
διαβήτη, της σκλήρυνσης των αιμοφόρων αγγείων, ακόμη και του 
καρκίνου. Το Γανόδερμα ξεχωρίζει απ' όλα, καθώς έχει τη μεγαλύτερη 
αξία στην Ιατρική. 
 
 
Το Μοναδικό Γανόδερμα 
 
Είναι το μοναδικό μανιτάρι με τον παρακάτω ασυνήθιστο συνδυασμό 
ωφέλιμων συστατικών: 
 

 Πολυσακχαρίτες 
 Οργανικό Γερμάνιο 
 Superoxide Dismutase (SOD). Ένα ισχυρό αντιοξειδωτικό 

ένζυμο. 
 
Άλλες οικογένειες μανιταριών μπορεί να περιέχουν κάποιο ή κάποια 
από τα υπόλοιπα δραστικά συστατικά. Όμως το Γανόδερμα τα περιέχει 
όλα και μάλιστα σε σημαντικές συγκεντρώσεις. 
 
 

Ποιές είναι οι θεραπευτικές δράσεις  
αυτών των ουσιών στο σώμα; 

 
Οι σύγχρονοι ερευνητές έχουν απομονώσει τα δραστικά συστατικά του 
Γανοδέρματος για να ελέγξουν  τη δράση του. Οι επιστήμονες 
ανακάλυψαν ότι: 
 

 Ενισχύουν το αμυντικό σύστημα και βελτιώνουν τον καρκίνο 
 Εξουδετερώνουν τις τοξίνες στο σώμα 
 Μειώνουν τις ελεύθερες ρίζες επιβραδύνοντας τη γήρανση 



 Προλαμβάνουν την απόφραξη των αιμοφόρων αγγείων 
 
Στην πραγματικότητα αυτά τα οφέλη για την υγεία είχαν καταγραφεί σε 
αρχαία κινεζικά κείμενα πάνω από 2000 πριν. Το βότανο αυτό χωρίζεται 
σε 6 κατηγορίες. Το κόκκινο Reishi με την επιστημονική ονομασία 
Ganoderma Lucidum,είναι το δημοφιλέστερο σήμερα εξαιτίας των 
υψηλών θεραπευτικών του αξιών. 
 
 

Ganoderma Lucidum 
Ένα μανιτάρι διαφορετικό από τα άλλα 

 
ΚΑΡΚΙΝΟΣ 
 
Είναι απρόβλεπτος, ύπουλος και η σκέψη του παγώνει το αίμα. Μπορεί 
να κρύβεται μέσα στο σώμα και ο οργανισμός να μην το αντιλαμβάνεται. 
Το πλήθος μικρών ενοχλήσεων που αγνοούμε σιωπηλά και 
απορρίτπουμε βιαστικά μπορεί αργά ή γρήγορα να επιδεινωθούν 
πιάνοντάς μας στον ύπνο. Κρύβεται σε μια ύποπτη αφάνεια μέχρι τη 
στιγμή που αφήνει να ξεσπάσουν τα πρώτα συμπτώματα. Όλο αυτόν 
τον καιρό τα θανάσιμα κύτταρα πολλαπλασιάζονται και εξαπλώνονται 
αθόρυβα. Μετά εξαπολύουν την καταστροφική επιρροή τους μέχρι του 
σημείου να ακυρώσουν την ίδια τη δυνατότητα του ανθρώπινου 
σώματος που τα “φιλοξενεί”, να λειτουργεί. Αυτό είναι το τελικό προϊόν 
του καρκίνου... 
 
 

Μανιτάρια που βρήκαν ένα ρόλο  
στην ιατρική 

 
Σήμερα πολλά είδη μανιταριών και μυκήτων που χρησιμοποιούνταν 
στην παραδοσιακή ιατρική της Άπω Ανατολής βρίσκονται κάτω από 
εντατική μελέτη από βοτανολόγους και ιατρικούς ερευνητές. Για 
παράδειγμα τα Maitake, τo shitake,  το chaga  και το andreista, 
ερευνώνται για τις πιθανές αντικαρκινικές, αντι-ϊικές και ενισχυτικές για 
το ανοσοποιητικό ιδιότητές τους. 
 
Η ψιλοκυβίνη, ένα εκχύλισμα συγκεκριμένων ψυχεδελικών μανιταριών, 
μελετάται για την ικανότητά της να βοηθά ανθρώπους που πάσχουν 
από διανοητικές ασθένειες. Έχει αναφερθεί ακόμη πως ελάχιστες 
ποσότητές της σταματούν τις ημικρανίες. 
 
Το cordyceps είναι ένα γένος ασκομυκήτων που περιλαμβάνει περίπου 
400 είδη που έχουν περιγραφεί. Όλα τα είδη Cordyceps είναι 
ενδοπαρασιτοειδή κυρίως σε έντομα και άλλα αρθρόποδα. Συνεπώς 
είναι εντομοπαθογόνοι μύκητες. 



 
Το cordyceps είναι ένα ποικιλόμορφο συμπλήρωμα τροφής. 
Χρησιμοποιείται για να δώσει ενέργεια και αντοχή αλλά και για ζητήματα 
που αφορούν την υγεία του αναπνευστικού, τα νεφρά, το 
ανοσοποιητικό, την περιστασιακή κόπωση και την κόπωση των 
επινεφριδίων.  
 
 
Reishi 
 
Τα μανιτάρια Reishi μεγαλώνουν στη φύση πάνω σε σάπια κούτσουρα 
και κολοβώματα δένδρων στις παράκτιες περιοχές της Κίνας. Το ώριμο 
σώμα του μανιταριού χρησιμεύει στην Ιατρική. Το Reishi βρίσκεται σε έξι 
διαφορετικά χρώματα, αλλά η κόκκινη ποικιλία είναι η πλέον κοινά 
χρησιμοποιούμενη και καλλιεργείται εμπορικά στη Βόρειο Αμερική, στην 
Κίνα, στην Ταϊβάν, στην Ιαπωνία και στην Κορέα. 
 
Το Reishi περιέχει διάφορα συστατικά. Σε αυτά περιλαμβάνονται οι 
στερόλες, οι κουμαρίνη, η μανιτόλη, οι πολυσακχαρίτες και τα 
τριτερπενοειδή που ονομάζονται γανοδερικά οξέα. 
 
Τα γανοδερικά οξέα φαίνεται πως βοηθούν στη μείωση της πίεσης του 
αίματος, αλλά και στη μείωση της κακής χοληστερόλης και των 
τριγλυκεριδίων. Τα συγκεκριμένα τριτερπενοειδή επίσης βοηθούν στη 
μείωση της συγκόλλησης των αιμοπεταλίων, ενός σημαντικού 
παράγοντα για τη μείωση του κινδύνου εμφάνισης στεφανιαίας νόσου.  
 
 

 

 

 

Ganoderma Lucidum 

Ένα εδώδιμο μανιτάρι με 400 ενεργά συστατικά 

Το μανιτάρι των Θεών 

 
Τα καταγεγραμένα θεραπευτικά αποτελέσματα που δίνει το έλαιό του, το 
έχουν καταστήσει ένα από τα κορυφαία παραδοσιακά βότανα με 
αποτέλεσμα να είναι δυσεύρετο και πολύ ακριβό. 
 
Είναι χαρακτηριστικό άλλωστε πως το έλαιό του είναι έως και 70 φορές 
πιο ισχυρό από τη σάρκα του και προέρχεται από τους σπόρους του 
μανιταριού, ενώ για την παραγωγή ενός κιλού ελαίου χρειάζονται 1000 
κιλά μανιτάρια. Η ονομασία του έχει ελληνική προέλευση, από το 



ελληνικό “γάνος” (γάνο=λαμπερό) εξ' ου και το “γανώνω” ή ο “γανωτής” 
και η λέξη “δέρμα” (derma) δηλαδή, ganoderma=λαμπερό δέρμα, 
υποδηλώνοντας έτσι μια από τις πολλές ευεργετικές του ιδιότητες. 
 
Η αποτελεσματικότητά του στην ιατρική ήταν τόσο μεγάλη που είναι 
καταγεγραμμένη στο αρχαιότερο κινεζικό ιατρικό κείμενο, στο οποίο, 
σύμφωνα με μια ταξινόμηση 365 ειδών, το έλαιο του Ganoderma 
Lucidum καταλαμβάνει την πρώτη θέση στα “ανώτερα φάρμακα” καθώς 
παρουσιάζει τις περισσότερες θεραπευτικές ιδιότητες από οποιοδήποτε 
άλλο βότανο. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε ότι αιώνες πριν, το Ganoderma 
Lucidum αναφερόταν ως το φάρμακο που μπορούσε να εξασφαλίσει σε 
κάποιον νεότητα και μακροζωϊα. Ήταν επίσης γνωστό και ως το 
“Μυστικό των Αυτοκρατόρων” αφού λόγω της σπανιότητάς του 
αποτελούσε την τροφή των βασιλέων και ιδιαίτερα της δυναστείας των 
Μίνγκ, οι οποίοι το θεωρούσαν κλειδί για να κατακτήσουν την αθανασία. 
 
Το κινεζικό όνομα του Ling Zhi ερμηνεύεται ως “πνευματική ικανότητα” 
με έξι διαφορετικές ποικιλίες του είδους ανάλογα με το σχήμα και το 
χρώμα, με την κόκκινη ποικιλία να θεωρείται η πιο ισχυρή. 
 
Το Ganoderma Lucidum θεωρείται το κορυφαίο προσαρμογόνο βότανο 
μέσα από μια λίστα από 300 φυτά τα οποία έχουν αναγνωριστεί ως 
προσαρμογόνα. Τα 
προσαρμογόνα βότανα είναι ένα από τα μυστήρια της φύσης και 
φημίζονται για την εκπληκτική τους θεραπευτική δράση. Πρόκειται για 
φυτά τα οποία προσφέρουν ακριβώς στον οργανισμό, αυτό που 
χρειάζεται τη δεδομένη στιγμή, προσαρμόζοντας δηλαδή τη δράση 
ανάλογα με τις ανάγκες μας. 
 
Για παράδειγμα ένα προσαρμογόνο που ενδείκνυται για την 
καταπολέμηση της χοληστερίνης, είναι ικανό να αυξήσει την “καλή” HDL 
χοληστερόλη, χωρίς παράλληλη αύξηση της “κακής” LDL χοληστερόλης. 
Αντίστοιχα, ένα προσαρμογόνο κατάλληλο για την αρτηριακή πίεση, 
μειώνει τα επίπεδά της στους υπερτασιακούς, αλλά ταυτόχρονα μπορεί 
να αυξήσει την τιμή της σε άτομα με χαμηλή πίεση. 
 
Το Ganoderma Lucidum περιέχει 400 βιοενεργά μικροσυστατικά που 
συμβάλλουν στην ομαλή λειτουργία του οργανισμού και επιδρούν 
σημαντικά στη θωράκισή του. Αποτελεί τη μόνη γνωστή πηγή μιας 
ομάδας τριτερπενίων ή αλλιώς γανοδερμικών οξέων τα οποία έχουν 
παρόμοια μοριακή δομή με τις στεροειδείς ορμόνες και συντελούν στη 
μείωση της πίεσης του αίματος και της “κακής” LDL χοληστερόλης. 
 
Ταυτόχρονα χάρη στην πλούσια σύστασή του σε πολυσακχαρίτες, 
μονοσακχαρίτες, αλκολοειδή, κουμαρίνη, τανίνη κ.α. του προσδίδονται 
ισχυρές αντικαρκινικές ιδιότητες. Είναι επίσης πλούσιο σε εργοστερόλες, 



μανιτόλη, ακόρεστα λιπαρά οξέα, αμινοξέα, πρωτεϊνες, βιταμίνες και 
μέταλλα, θωρακίζοντας έτσι τον οργανισμό από διάφορες ασθένειες. 
 
Οι σπάνιοι πολυσακχαρίτες που περιέχει, συμβάλλουν στην αύξηση της 
παραγωγής μορίων RNA και DNA στον μυελό των οστών όπου 
δημιουργούνται τα κύτταρα Β και Τ. 
 
Έχει αποδειχθεί ότι αυτοί οι δυο τύποι κυττάρων παίζουν καθοριστικό 
ρόλο για την υγεία και την μακροζωϊα καθώς θωρακίζουν τον οργανισμό 
από τους ιούς και τις λοιμώξεις. Έτσι εξηγούνται λοιπόν, οι ευεργετικές 
και πολλές φορές μυθικές ιδιότητες που του απέδιδαν κατά την 
αρχαιότητα. 
 
Σύμφωνα με την κινεζική ιατρική, το Ganoderma Lucidum επιδρά θετικά 
στην πρόληψη των καρδιακών παθήσεων, στη θεραπεία της αϋπνίας, 
του άγχους και της κατάθλιψης, στην καταπολέμηση της ανδρικής 
ανικανότητας, στη μείωση της χοληστερόλης, της υπέρτασης και της 
υπότασης, στις παθήσεις που σχετίζονται με το ήπαρ. Παράλληλα 
βελτιώνει τα επίπεδα της γλυκόζης στο αίμα, καταπολεμά τις αλλεργίες 
και τις φλεγμονές, παρουσιάζει αντιοξειδωτική και αντικαρκινική δράση, 
βελτιώνει σημαντικά τα συμπτώματα της αρθρίτιδας και της 
εμμηνόπαυσης. Τα 400 ευεργετικά ενεργά συστατικά που περιέχει το 
καθιστούν ένα πολύ ισχυρό αντιϊκό που θωρακίζει το ανοσοποιητικό και 
χτίζει την υγεία του οργανισμού, ειδικά κατά τους φθινοπωρινούς μήνες 
που οι ιώσεις και οι ασθένειες βρίσκονται σε έξαρση. 
 
Επίσης, επιδρά θετικά στη φυσική φθορά του χρόνου και αναδεικνύεται 
στο καλύτερο ελιξίριο μακροζωϊας, αφού ενεργοποιεί τη φυσική 
διαδικασία διατήρησης της νεότητας. Συμβάλλει στην καθυστέρηση της 
πρόωρης γήρανσης των κυττάρων. Ταυτόχρονα βοηθά στην πνευματική 
διαύγεια και την ριζική αναζωογόνηση του  οργανισμού. Χάρη σε όλες 
αυτές τις ιδιότητες, οι οποίες είναι καταγεγραμμένες σε διεθνή 
βιβλιογραφία και κλινικές μελέτες, το Ganoderma Lucidum μπορεί να 
χαρακτηριστεί πολύτιμος σύμμαχος υγείας για κάθε οργανισμό με στόχο 
την πρόληψη και την ενδυνάμωση της συνολικής του λειτουργίας.  
 
Το έλαιο Ganoderma Lucidum κυκλοφορεί στην ελληνική αγορά με την 
εμπορική ονομασία Omanitus, σε μορφή διάφανης κάψουλας. 
 
 

Ευεργετικές ιδιότητες του 
Ganoderma Lucidum 

  
 
Όσοι ξεκινούν να καταναλώνουν Ganoderma συχνά εκπλήσσονται όταν 
το σώμα τους αρχίζει να αντιδρά στην αλλαγή της κατάστασης του από 



όξυνη σε αλκαλική. 
 
Η όλη διαδικασία είναι διαδικασία αποτοξίνωσης. Όπως, όταν κάποιος 
καταναλώνει πολλά φάρμακα και αποφασίζει να σταματήσει. 
 
Το σώμα αρχίζει να αφομοιώνει υψηλότερου επιπέδου στοιχεία σε 
αντίθεση με τα χαμηλότερου επιπέδου που είχε συνηθίσει τόσο καιρό. 
Όταν το Ganoderma εισχωρήσει στο σώμα, οι τοξίνες του σώματος 
“κάνουν χώρο” για τις πολλές υγιεινές ιδιότητες του ganoderma και έτσι 
ξεκινάει το μεταβατικό στάδιο της αποτοξίνωσης του σώματος. 
 
Κάποια από τα συμπτώματα μπορεί να μην είναι και τόσο ευχάριστα, 
αλλά κρατάνε ελάχιστα. Δεν είναι συχνά και είναι απαραίτητα για τη 
διαδικασία αποτοξίνωσης του σώματος. 
 
Υπάρχουν πολλοί λόγοι που δημιουργούνται αυτά τα συμπτώματα και οι 
αλλαγές. 
 

1) Η αλλαγή στο μυαλό και το σώμα αρχίζει να γίνεται αισθητή, λόγω 
της ανώτερης ποιότητας των θρεπτικών συστατικών, τα οποία 
είναι υψηλότερης ποιότητας από αυτά του ιστού του σώματός 
σας. Τα τρόφιμα στις μέρες μας είναι φτωχά σε θρεπτικά 
συστατικά και συχνά γεμάτα με πρόσθετα. 

 
2) Το σώμα ξεκινά να απαλλάσεται από τα χαμηλού επιπέδου 

στοιχεία για να κάνει χώρο στα ανώτερα στοιχεία. Η απόρριψη 
των στοιχείων μπορεί να γίνει από το έντερο προκαλώντας 
ελαφρά διάρροια, από τα νεφρά προκαλώντας “οσφυαλγία”, μέσω 
του αναπνευστικού συστήματος που προκαλεί συμπτώματα 
κρυώματος ή μέσω του δέρματος προκαλώντας ακμή, 
εξανθήματα, ψωρίαση κλπ. Αλλά αυτά είναι προσωρινά και θα 
εξαφανιστούν, όταν το σώμα καθαριστεί από τις τοξίνες, 
δυσπεψία, καούρα, τυμπανισμό, φουσκώματα και ρεψίματα 
συνήθως ξεκινάνε αμέσως μετά την έναρξη λήψης των ανωτέρων 
θρεπτικών συστατικών. Αυτό συμβαίνει επειδή το σώμα δεν έχει 
συνηθίσει την πέψη αυτών των θρεπτικών ουσιών, γεγονός το 
οποίο δείχνει ότι αυτά τα θρεπτικά συστατικά του έλειπαν για 
μεγάλο χρονικό διάστημα. Η διαδικασία της πέψης βελτιώνει 
συνήθως σε μια εβδομάδα ή δυο. Η παράλληλη λήψη θρεπτικών 
συστατικών από την τροφή, συνήθως βοηθά αρκετά. 

 
3) Λειτουργίες του σώματος που ήταν σε καταστολή, θα 

ενεργοποιηθούν για να 
βοηθήσουν στην αποτοξίνωση του σώματος. Το σώμα θα επιστρέψει 
τουλάχιστον στο ίδιο επίπεδο υγείας όπως και πριν, αν όχι σε καλύτερο 
επίπεδο, αν δεν κάνουμε κάτι για να καταστείλει την πρόοδο αυτή, 



όπως: 
 
Nα σταματήσουμε να παρέχουμε θρεπτικές ουσίες στο σώμα μας  
Να μειώσουμε την παροχή αυτή πολύ νωρίς  
Να συνεχίσουμε την πρόσληψη τοξινών που προκάλεσαν τα 
προβλήματα αρχικά. 
 

4) Είναι πολύ σημαντικό στη δεδομένη φάση να ξεκουραζόμαστε και 
να   κοιμόμαστε περισσότερο. Αφού οι τοξίνες εξαλειφθούν, το 
σώμα είναι έτοιμο για τη διαδικασία της αναδόμησης. 

 
5) Μέτρια διακύμανση βάρους παρατηρείται συχνά (είτε απώλεια 

βάρους ή αύξηση σωματικού βάρους) αλλά θα σταθεροποιηθεί. 
 

6) Δερματικά εξανθήματα ή τάση ακμής. Το δέρμα είναι το 
μεγαλύτερο όργανο εξάλειψης, οπότε η έννοια των τοξινών που 
βγαίνουν μέσω του δέρματος γίνεται εύκολα κατανοητή, ακόμη κι 
αν είναι δύσκολο να αντιμετωπισθεί. 

 
7) Πόνοι και αρθρίτιδα συχνά θα αφυπνιστούν ακόμη και αν δεν 

έχουν εμφανιστεί για χρόνια. Αυτό συμβαίνει επειδή το ουρικό οξύ 
και οι τοξίνες επιδεινώνουν αυτές τις καταστάσεις καθώς 
καθαρίζονται από το σώμα. 

 
8) Πυρετοί μπορεί να εμφανιστούν καθώς τα βακτήρια και οι ιοί 

καθαρίζονται από το σώμα. Αυτό ακούγεται αποθαρρυντικό, αλλά 
και η θεραπευτική κρίση δεν διαρκεί πολύ και τα οφέλη της 
αποτοξίνωσης είναι ζωτικής σημασίας. Αυτά τα βακτήρια, ιοί ή 
τοξίνες πρόκειται να εμφανιστούν νωρίτερα ή αργότερα. Μπορείτε 
είτε να έχετε ένα υγιές σώμα και να τους χειριστείτε με      ή να 
βγουν όταν κυριεύσουν το εξασθενημένο σώμα. 

 
 

Η δράση του Ganoderma στο σώμα 
Τα 5 στάδια της αποτοξίνωσης 

 
Η δράση του Ganoderma στο σώμα, πρέπει να περάσει από (5) στάδια: 
 

1. Σάρωση (1-30 ημέρες). Το Ganoderma βοηθά στην ανίχνευση της 
νόσου και των κρυμμένων τοξινών στο σώμα και να προχωρήσει 
στη ρύθμιση των λειτουργιών του σώματος. Κατά τη διάρκεια της 
διαδικασίας, το σώμα θα εμφανίσει συμπτώματα γνωστά ως 
“αντανακλαστική ασθένεια”. 

 


