Întrebări frecvente
1. Care sunt elementele active?
Cercetătorii au stabilit faptul că polizaharidele solubile în apă sunt cele mai active elemente
descoperite în Ganoderma Lucidum şi au efecte anti- tumorale, de modulare a imunităţii şi de
scădere a tensiunii arteriale.
Triterpenelele, denumite şi acizi ganoderici, sunt alte elemente active. Studiile au arătat că
acizii ganoderici ajută la construirea unei protecţii împotriva alergiilor blocând eliberarea de
histamine, îmbunătăţind utilizarea oxigenului şi îmbunătăţind funcţiilor ficatului.
2. Există efecte secundare?
Nu. Conform literaturii de specialitate, Ganoderma Lucidum este clasificată drept o plantă
superioară. Se spune că plantele superioare nu sunt toxice şi pot fi consumate în cantităţi mari
şi pentru o lungă perioadă de timp, fără a se înregistra efecte secundare.
După 2000 de ani, în literatura disponibilă şi în studiile clinice, nu s-au raportat încă efecte
secundare. Totuşi, persoanele mai sensibile pot prezenta anumite simptome de dezintoxicare,
cum ar fi unele dereglări digestive uşoare, ameţeli, dureri ale oaselor şi erupţii cutanate în
timpul perioadei iniţiale de administrare. Aceasta reprezintă excreţia materiilor toxice
acumulate din alimentele moderne şi activităţilor energice ale metabolismului. Toate acestea
sunt semne normale de recuperare şi indică faptul că efectele medicale ale Ganoderma
Lucidum funcţionează foarte bine.
3. Pot lua Ganoderma Lucidum cu alte medicame nte?
Da. Ganoderma Lucidum este un supliment alimentar natural şi în cei 2000 de ani de studiu
nu au fost raportate nici un fel de contraindicaţii. Totuşi, toate produsele de modulare a
imunităţii, ca de exemplu Ganoderma Lucidum, trebuie administrate cu grijă la pacienţii
supuşi unor transplanturi de organe şi la cei care utilizează medicamente imunosupresive.
Este indicat să consultaţi un medic calificat (de preferinţă cineva cu experienţă în domeniul
medicinii alternative) înainte de a consuma orice fel de suplimente alimentare.
4. Cât de repede se vor vedea rezultatele administrării de Ganoderma Lucidum?
Rezultatele variază de la persoană la persoană. Anumite persoane pot remarca o ameliorare
semnificativă a stării lor generale după administrarea continuă timp de două (2) luni a
Ganoderma Lucidum.
5. Este indicată Ganoderma Lucidum pentru toate categoriile de vârstă?
Da. Ganoderma Lucidum este un supliment alimentar, indicat pentru toate categoriile de
vârstă, inclusiv pentru copii şi femei însărcinate.
Totuşi, ca o măsură suplimentară de siguranţă, vă recomandăm să consultaţi un medic
calificat când luaţi orice tip de supliment alimentar.
6. Când se poate administra Ganoderma Lucidum?
Este cel mai bine să luaţi Ganoderma Lucidum dimineaţa, pe stomacul gol. Este indicat să
consumaţi multă apă pentru a intensifica efectele Ganoderma Lucidum, ajutând organismul să
elimine resturile toxice.
7. Trebuie să luăm Ganode rma Lucidum numai când sunte m bolnavi?
Nu. Ganoderma Lucidum poate fi luată în orice moment. Principalul beneficiu al Ganoderma

Lucidum este capacitatea acesteia de a ajuta şi de a structura sistemul imunitar. Aşadar,
Ganoderma Lucidum este benefică chiar şi pentru persoanele sănătoase.
8. Suplimentar faţă de utilizarea produselor Ganoderma Lucidum, cum pot ameliora
starea mea de sănătate?
Medicii nutriţionişti recomandă următoarele soluţii:
Evitarea alimentelor tratate;
Consumarea unui amestec sănătos de alimente naturale pentru fiecare categorie pentru
a menţine echilibrul nutriţional; Includerea în alimentaţia dumneavoastră a tuturor
tipurilor de legume, în special a celor ce conţin cozi şi rădăcini;
Consumaţi multă apă; Încercaţi să consumaţi zilnic 8 pahare de apă; Preveniţi astfel
deshidratarea celulară şi intensificarea funcţiilor metabolice pentru eliminarea
resturilor toxice.
9. Care sunt diferenţele dintre Ganoderma Lucidum şi celelalte ciuperci?
Ciupercile de genul Shiitake şi Maitake au aceleaşi proprietăţi de stimulare imunitară.
Ganoderma Lucidum are cea mai lungă istorie şi este recunoscută ca fiind eficientă în tratarea
celei mai mari game de condiţii de sănătate.
10. Care sunt toate beneficiile Ganoderma Lucidum?
Lista următoare a fost publicată într-un articol intitulat Ciupercile medicinale: proprietăţile
terapeutice şi utilizarea actuală, evidenţiind în principal tratamentele de cancer de la Centrul
de cercetare din UK.. Lista – efectele farmacologice ale extractelor de Ganoderma Lucidum
in vivo şi vitro
Analgezic
Acţiune anti-alergică
Eficientă în prevenirea bronşitei
Antiinflamator
Acţiune anti-tumorală
Antioxidant eliminând radicalii liberi de hidroxil
Activitate antivirală prin producerea de interferon
Scade tensiunea arterială
Imunizare generală
Acţiune anti HIV in vitro şi vivo

