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Vysoké školy J. Tyszkiewicza, přednáší na univerzitě v Poznani, od roku 2000
se zabývá výzkumem účinků léčivých hub.
Spolupracuje s katedrou farmacie při Slezské lékařské univerzitě.
V roce 2004 vydal knihu „REISHI – naděje současné medicíny”, zahrnující
vědecká fakta odborné literatury z celého světa a výsledky klinických
výzkumů týkající se houby Reishi.
Přednáší na mezinárodních sympóziích na téma léčivých vlastností Reishi.

Houba Reishi (latinsky Ganoderma Lucidum) nazývaná také Lingzhi je nadějí pro současnou medicínu.
Více než dvě tisíciletí používaná čínskými mediky jako “kouzelná bylina“ pomáhá léčit a předcházet
mnoha nemocem. Současné výzkumy potvrzují, že složky obsažené v houbě Reishi pozitivně
přispívají ke zlepšení kvality zdraví a prodloužení života.
Ganoderma Lucidum podporuje léčbu revmatismu, potíží spojených s oslabením imunitního
systému (chronický zánět průdušek, plic, chřipka, častá nachlazení), vleklé zánětlivé stavy, potíže v
období přechodu a nepravidelná menstruace, nervové napětí, hyperaktivita, spánkové potíže
(nespavost, přílišná spavost), srdeční nemoci (arytmie, nemoc věncitých cév), anemie, cukrovka, nemoci
trávicí soustavy, žaludeční a střevní zánět, vředy, jaterní zánět, tvrdnutí jater, vysoký krevní tlak,
zvýšený cholesterol, bolesti hlavy a závratě, alergie a rekonvalescence po prodělaných nemocech.
Protinádorové působení houby Reishi je využíváno v tradiční čínské terapii v asijských zemích, ale
také ve Spojených státech a Kanadě.
Používání preparátu s Ganoderma Lucidum prokázalo pozitivní výsledky v profylaxi a léčbě mnoha
novotvarů, jako je nádor mozku, leukémie, rakovina plic, rakovina prsu, rakovina konečníku nebo
slinivky. Navíc jsme pozorovali, že houba Reishi neobyčejně účelově pomáhá v jiných terapiích
(radioterapie,chemoterapie) významně snižuje pravděpodobnost výskytu metastáz a snižuje agresivitu
rakoviny.
Bylo prokázáno mnoho prospěšných působení Reishi na srdeční-cévní soustavu. Dokázala se
účinnost m.j.v profylaxi a léčení vysokého krevního tlaku, arytmie, nemoci věnčitých tepen, nemocí
nedokrvení srdce. Navíc Reishi přispívá ke snížení úrovně cholesterolu a triglyceridu, a tím
zmenšuje riziko srdečního infarktu, kornatění tepen, mozkové mrtvice a jiných nemocí oběhového
systému.
Reishi vykazuje vlastnosti imunostimulující a imunomodulující. Tím se rozumí, že urychluje ničení
všech patogenů, jako jsou bakterie, viry nebo kvasinky. Usnadňuje také odbourávání škodlivých
toxických sloučenin a konečných produktů metabolismu z organismu. Protože zvyšuje aktivitu
makrofágu, způsobuje uvolnění cytosinu, které zodpovídají za kontrolu zánětlivých procesů a
prospívají ke stimulaci funkcí imunologické soustavy.
Ganoderma Lucidum nazývaná také Reishi je příkladem čerpání nových terapeutických možností z
tradiční čínské medicíny. Bylo prokázáno, že složky obsažené v této houbě vykazují příznivý vliv
na návrat a udržení rovnováhy organismu, podporování vitálních sil a prodloužení života.
Na rozdíl od syntetických léků a dietních doplňků Reishi normalizuje práci celého organismu a
zajištuje správnou činnost orgánů, vnitřních soustav a systému.
V současnosti pracuji s preparáty malajzijské společnosti DXN distribuovanými společností DXN
International Czech s.r.o. Zodpovědně mohu říci, že ve srovnání s jinými výrobky jsou produkty
právě této společnosti té nejvyšší kvality a za velmi přijatelnou cenu.
Více informací zde: www.belea-fmcosmetic.cz Produkty DXN s Ganodermou zde: kofi.dxneurope.eu

