NOVINKA
VÝROBKY S HUBOU GANODERMA LUCIDUM VYROBENÉ V ČESKEJ
REPUBLIKE – GANOCOFFEE, S.R.O.
Káva s Ganodermou (Reishi-Lesklokorka lesklá) GANOCOFFEE
Čierna káva s Ganodermou.
Dajte si šálku kávy pre zdravie. Ochutnajte kávu
s Ganodermou od firmy GANOCOFFEE s.r.o., ČR.
Pokiaľ sa nechcete zriecť pôžitku z pitia kávy, ale
pritom chcete dbať aj na svoje zdravie, máme pre Vás
riešenie. Pite kávu s Ganodermou, ktorá má
blahodárné účinky. Krabička obsahuje 20x3,5g. Z jedného 3,5g sáčku
uvaríte dve silné kávy o obsahu 125 ml. Zloženie: instantná káva, 96%,
Lesklokorka 4%
Káva
s
Ganodermou(Reishi-Lesklokorka
lesklá)
GANOCOFFEE
Čierna káva s Ganodermou 100g sklo
Čierná káva s Ganodermou- rodinné balenie. Dajte si šálku
kávy pre zdravie! Ochutnajte kávu s Ganodermou od firmy
GANOCOFFEE s.r.o., ČR. Pokiaľ sa nechcete zriecť
pôžitku z pitia kávy, ale pritom chcete dbať i o svoje
zdravie, máme pre Vás riešenie. Pite kávu s Ganodermou,
ktorá má blahodárne účinky.
Príprava: 2-3 lžičky do väčšej šálky (250ml), polovičné množstvo do
menšej šálky (125ml). Zloženie: instantná káva 96%, Lesklokorka 4%

GANOTEA -Zelený čaj s Ganodermou(Reishi-lesklokorka
lesklá)- GANOCOFFEE
GANOTEA 20 x 1,75g
GANOTEA "ZELENÝ ČAJ S GANODERMOU LUCIDUM".
Zelený čaj obsahuje veľa zdraviu užitočných látok, z
ktorých najvýznamnejšie sú katechiny: Gallokatechin,
Epikatechin, Epigallokatechin, Epikatechin-3-gallát a
Epigallokatechin-3-gallát.
Vynikajú
svojimi
antioxidačnými vlastnosťami, ktorými znižujú tvorbu voľných radikálov a
tým bránia oxidačnému stresu. Čaj je obohatený o hubu Ganoderma
Lucidum (Lesklokorka Lesklá) 5%

GANODERMA(Reishi-Lesklokorka lesklá) - TOBOLKY GANOCOFFEE
Reishi exktrakt je mnohonásobne koncentrovanejší ako
sušený prášok z húb. Obsah polysacharidov v extrakte je
minimálne 36%. Dávkovanie: 1-2 tobolky denne.
Zloženie:100% exktrakt Reishi(Ganoderma lucidum).
Obal tobolky:
vegan kapsle z HPMC( hydroxypropylmethylceluozaneobsahujú želatinu-vhodné i pre vegetariánov).
Obsah balenia: 60 toboliekí á 300mg extraktu Reishi/Ganoderma
lucidum
Výrobok neobsahuje konzervačné látky, farbivá ,lepok a kofein.
Horúca čokoláda s Ganodermou(Reishi-Lesklokorka lesklá)
- GANOCOFFEE
GANOCOFFEE horúca
čokoláda je vyrobená z
najkvalitnejšieho kakaa, produkt je obohatený výťažkom
Ganodermy(Reishi-Lesklokorka lesklá),vyniká jedinečnou
čokoládovou chuťou. Ku konzumácii ju ponúkame formou
prášku - instantná zmes.
Zloženie:
cukor,
kakao(obsah
kakaa
v
sušině
min.25%),sušená syrovátka, sušené odtučnené mlieko.
Stabilizátor: Guar gum E412,Xanthan gum E415,Karrageeran E407.

Čo je huba Ganoderma lucidum nájdete aj na týchto stránkach:
http://www.zdravie4you.sk/reishi
http://cs.wikipedia.org/wiki/Lesklokorka_leskl%C3%A1

