
GLUCAMEDIC KOMPLEX 

Čistý prírodný koncentrát z jedlej huby hlivy ustric ovej (hirataké) 

Unikátny dar pre zdravie Vaše či Vašich blízkych 

Komu je GLUCAMEDIC KOMPLEX ur čený? 

• Chorým s vážnymi chorobami – rakovina, infarkt, mozgové príhody, ochorenia 
krvného obehu, astma, alergie, artritída, artróza, osteoporóza, dlho trvajúce zápaly, 
kožné choroby, ekzémy, atď. 

• Chorým s vážnymi ochoreniami – chrípky, angíny, prechladnutia, zápaly, vyrážky, 
zlomeniny, opuchy, atď. 

• Zdravým: 
o Športovcom a ťažko fyzicky pracujúcim (požiarnici, policajti, záchranári, vodiči) 
o Duševne pracujúcim a pre psychicky náročné povolania (manažéri, 

podnikatelia, politici, sudcovia, advokáti, študenti) 
o Všetkým, ktorí chcú spomaliť starnutie – očistiť svoj organizmus (cievy, pečeň, 

miazgovody), predchádzať chorobám a zvýšiť si kondíciu. 

Účinky GLUCAMEDIC KOMPLEX 

• Veľmi účinne pomáha pri liečbe rakoviny  a leukémie, 
• Pri stavoch po cievnej mozgovej príhode a infarkte 
• Mnohonásobne urýchľuje účinky liečebných metód (predovšetkým homeopatických 

a bylinných, i klasických) 
• Znižuje hladinu cukru (glykémiu) a cholesterolu v krvi 
• Upravuje krvný tlak (vysoký i nízky) 
• Čistí krvné a miazgové riečište, spriechodňuje lymfatický systém, tým i pomáha 

odstraňovať toxické látky z tela 
• Regeneruje vnútorné orgány (pečeň, pankreas, ľadviny) 
• Zlepšuje metabolizmus, čistí črevá, upravuje pravidelnosť i kvalitu stolice 
• Zbavuje stresu, odstraňuje únavu 
• Podstatne zvyšuje celkovú fyzickú i psychickú kondíciu 
• Spomaľuje proces starnutia vďaka zvýšenej regenerácii buniek organizmu  

Čo GLUCAMEDIC KOMPLEX obsahuje? 

• Beta -1,3 –D glukany 
• Vitamíny B1, B2, B3, B5, B6, D, C, K, I proteíny I steroly 
• Stopové prvky – Fe, K, P, Na, ZN, Se (selén), Cr, Cu, B, I 
• 18 mastných kyselín i aminokyseliny 
• Mevinolin (lovastatin) 



Ako GLUCAMEDIC KOMPLEX pôsobí? 

Extraktívne látky hlivy ustricovej predovšetkým beta – 1,3-D glukány aktivujú bunky 
zaisťujúce vlastnú prirodzenú imunitu organizmu (makrofágy, mikrofágy, leukocity, lymfocity). 
Zvýšeným prísunom glukánu dochádza k mnohonásobne zvýšenej aktivite týchto buniek 
a tým aj k podstatnému zvýšeniu prirodzeného odstraňovania nežiaducich látok z tela 
(toxínov, alergénov, cholesterolu, metabolitu, zdraviu málo prospešných zbytkov zo stravy 
a liečiv).  

Makrofágy spolu s ďalšími bunkami potom okrem vynesenia nežiaducich látok z organizmu  
napomôžu zároveň aj k zabudovaniu látok pre telo potrebných (minerálov, vitamínov, 
stopových prvkov, aminokyselín, atď.) A nielen látok, ktoré sú obsiahnuté priamo 
v EXTRAKTE, ale všetkých potrebných látok dodávaných potravou, doplnkami stravy 
a ďalšími prírodnými preparátmi. 

Tým sú postupne riešené všetky choroby podľa dôležitosti (dorastanie chrupaviek, kĺbov, 
stavba kostí, činnosť lymfatických žliaz a všetkých vnútorných orgánov, atď.) 

Dávkovanie GLUCAMEDIC KOMPLEX: 

1-3x denne ½ malej lyžičky 15 minút po jedle rozmiešať v 1 až 2dcl kvalitnej vody (možno 
v prevarenej a vychladene na izbovú teplotu, alebo filtrovanej – kvalitné vodné filtre sa dajú 
dodať). 

Upozornenie 

Pre celkové ozdravenie organizmu je treba užívať najmenej 3 fľaštičky bez prestávok (aj 
viac, podľa stavu organizmu) 

www.panenske-oleje.sk   
 


