
fin Mycelcaps fin MYCELCAPS

(výživový doplnok)

Extrakt z huby Shiitake 
imunitná kúra

Výživový doplnok Mycelcaps obsahuje patentovanú zlúčeninu 
AHCC® získanú z mycélia húb Shiitake (mycélium - podhubie). 

Japonská huba Shiitake (húževnatec jedlý) sa prezýva „perla medzi 
hubami „, v Ázii je už niekoľko storočí považovaná za veľmi vzácnu 
hubu s vysokou výživnou hodnotou. Je zdrojom mnohých látok 
prospešných pre organizmus. Hlavnou zložkou sú polysachari-
dy, ktoré majú kladný vplyv na funkciu imunitného systému.

AHCC® je predmetom výskumov prebiehajúcich najmä v Japon-
sku (cca 200 štúdií na 30 univerzitách), na túto tému vyšlo množ-
stvo článkov i odborných publikácií. Vedci skúmajú účinky AHCC® 
u vysokého krvného tlaku, u diabetu, alergií, u narušenej imunity. 
Preukazujú jeho význam pre oslabených jedincov, rekonvales-
centov, ľudí v strese. 

Extrakt prispieva k ochrane organizmu pred faktormi znečisteného 
životného prostredia, priaznivo pôsobí na obranyschopnosť tela.

Výrobca inovoval patentovanú látku AHCC® a nazval ju „Pro-
fessional Grade AHCC®“. Táto forma je využívaná profesionálov 
v nemocniciach v Japonsku a USA. Oproti predchádzajúcej je 
zdrojom väčšieho množstvo alfa-glukánov, adenozínu a GI sa-
charidov - látky posilňujúce ochranný systém organizmu a zosil-
ňujúce jeho imunitné reakcie.

Ďalšou inováciou sú rastlinné kapsule pullulánu - vyrábajú sa 
kvasením, stabilné, odolné, rozpustné vo vode, ľahko stráviteľné. 
Obsah nepodlieha zmenám vlhkosti, teploty, neprepúšťa kyslík.

Balenie: 80 kapsúl
Odporúčané dávkovanie: 1 kapsula 3x denne, ráno, na obed a večer, po 
jedle, zapiť
Obsah účinných látok v 3 kapsulách: 600,75 mg AHCC® Rastlinná kap-
sula pullulánu. 
Neobsahuje laktózu, kvasnice, sladidlá ani lepok. Vhodný pre vegánov.

Teraz o 25% viac AHCC® v každej kapsule

Novo 
v rastlinných 

kapsulách

Váš kontakt: 

Odporučená denná dávka sa nesmie presiahnuť. Produkt nie je vhodný pre deti do 
3 rokov a na používanie ako náhrada rozmanitej stravy. Skladujte do 25 °C, mimo 

dosahu detí. Odsúhlasené Úradom verejného zdravotníctva SR.
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