
reprezentant Polski w biegach na 400 me-
trów, wicemistrz Europy w sztafecie 4 x
400 metrów i rvielokrotny finalista i meda-
lista Mistrzostw Polski prryjmowat w 2011

roku zwiększający odporność i wydolność,
preparat z grryba oferowany przez
Prokorem sp. z o.o. W wywiadzie udzie-
lonym Dominikowi Sierpiejko młody
sportowiec stwięrdził m.in.: - Przyjttlo-
wanie preparatu pomogło mi podgonić
braki trcningowe i korzystnie wpły.
nęł o na lts ztałtowanie wydo lności
podczas heningóvl wytrzyma-
łościotuyclt. (,..) Mitno v,,ieltt
godzin spędzonych na trenin-
gach w tenperatułze znacznie
poniżej zera obyło się bez infek-
cji dróg oddechowych czy przezię-
bień.

Na przyjmowanie preparatu wyraził
zgodę zarówno trenęr, jak i lekarz kadry
narodowej. Przepisy anfydopingowe są
bowiem bardzo ostre i każdy środek musi
zostać dokładnie przebadany. Naukowcy
uważają że powodem polepszenia spraw-
ności i wytrzymałości u sportowców jest
pozyrywny wptyw maczużnika chińskiego
na cały układ oddechowy.

Himcrlojshą Uiagra
- młot na noootuJór

Wyciąg z grzybów Cordyceps sinensis
zyskał popularnośó także dlatego, że po-
prawia kondycję seksualną osób starszych
oraz w średnim wieku' Nieprzypadkowo

nazywa się go himalajską viagrą| Tra.
dycyjna medycyna chińska od dawna
wykorzystuje tę roślinę jako afrodyzjak -
zarówno dla kobiet, jak ł mężczyzn_ a|bo
środek zwiększający wytrzymałość seksu.
alną. Ustalenia te zostĄ poparte wynika.
mi przeprowadzonyclr w Pekinie badań
medycznych. W grupie, która otrzymywa-
ła ekstrakt z grzybni chińskiego Kordy.

cepsa, wskaźnik wyraŹnego polep-
szenia aktywności seksualnej

wvniósł aż 650ń!
Niezwykty chiński grzyb,

nazyw any również p en i cy l i n ą
ptzyszłości, zawiera waŻne
dla naszego zdrowia skład-

niki: białka, peptydy' amino-
kwasy, poliaminy, sacharydy

.{.' i pochodne cukrów, kwasy tfusz-
czowe i inne kwasy organiczne

oraz witaminy ( B 1, B 2,8 lz,E i K).
Reguluje system immunologiczny, jest
antyutleniaozem (główny powód starzenia
się skóry to stres oksydacyjny, czy|i wła.
śnie utlenianie), ma właściwości przeciw-
zapa|ne, wywołuje efekt antybakteryjny
i antywirusowy' Działa przeciwnowotwo-
rowo - neutralizuje złośliwość guza, zapo-
biega przerzutom, łagodzi przebieg che-
mioterapii i radioterapii. Wzmacnia układ
oddechowy, nerki i wątrobę. Utrzymuje
właściwy poziom cukru we krwi i zawar-
tość lipidów (cholesterolu). Poza tym słu.
ży profilaktyce i leczęniu tak groŹnych
chorób, jak choroba wieńcowa, wylew,
miaŻdĘ ca oraz zaburzenia rytmu serca.

W dawnych czasach w Państwię Środka
jedynie rodzina cesarska miała nieograni-
czony dostęp do CoĄceps sllrersjs. obec.
nie zabójca gąsienic należy do t.radycyj.
nych leków chińskiej farmakologii zio.
łowej. Uznanię Zachodu zyskał dopiero
niedawno. Zę swoim działaniem przeciw-
stresowym, wzmacniającym odporność
i zmniejszającym zachorowalność na raka'
stał się składnikiem wielu nafuralnych pre.
paratów, które oferująnam zdrowie.
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kapsułki cordycops s,ng'sis
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+gi=l.Niezwykta sita z EńvTybefą
{.: :C91!v.ceps slnens|s cen|ony. Dawkowanie2.4kapsułki2-3razydzien.

# Konu) łoy)touskt

po|epszen'e sprawnoścl fizycznej; i .] |śup|emeritu. Przez ąły okres stosowa'd.la:

Wchińskiej itybetańekiej meQycy: nie:.Przez pienlvsze 2.3 dni pzyjńowania';.]
nig za wsźecństronng, ńzvńńe p'"pa'"il'ł"* się zredurówdńń o"wńi'..1

] . ^ oddz|a|łanie na organizm człowie- do 1 kapsułki 2 razl1 dziennie w ce|u łat- ;]
:..ka. Sportowcy doceniają jego niesamowity wiejszej adaptacji organizmu do nowego '.'.

i: ..l Zwiększa odporność i wydolność o PozY" preparatu wskazane lest pzyjmowat
$Ą,TTe y.qtv.wa 1a u|ł?d, oddechowy, wątrobę, zwĘkszonej i|gści pĘńÓw i' wińminy..

J r Wykazuje właściwośĄantydepresyjne xtóri ułatr,via wctrłańiinie
lprawia kondycję |udzi starszych i w śred*i. gtlÓwnego składn|ka grzybl
wieku o Stymu|uJe wzrost poziomu end'lbil ;'.T]W śEEfrażvl3pńEźla

qrgąnten,


