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LINGZHI KOŘEN ŽIVOTA  (200) 
GANODERMA LUCIDUM WAN mod.

Působení dle tradiční čínské medicíny:
Vyživuje nedostatečnou krev v srdci XIN XUE XU
Posiluje nedostatečnou energii čchi sleziny PI QI XU
Rozpouští plicní hlen FEI TAN, vyvolaný chladem HAN
Utišuje kašel KE SOU a astma XIAO
Zklidňuje ducha SHEN

Z hlediska tradiční čínské medicíny se v Číně používá u stavů jako kupř.:
Nádorová onemocnění
Rekonvalescence po operacích či dlouhodobých nemocech
Oslabená či nedostatečná imunita
Nespavost, vyčerpání, duševní únava

 

 

Příklad z
praxe

Popis dle tradiční čínské medicíny - Jedná se o modifikaci originální tradiční čínské bylinné směsi GANODERMA
LUCIDUM WAN, která je upravena na dnešní poměry. Ling zhi (Ganoderma lucidum) je další houbou v tradiční
čínské medicíně, jež byla užívána již od 3. st. př. Kr. Staří čínští mistři o Ling zhi (což v překladu znamená
"Nádherný květ") říkají, že "vzkřísí i mrtvého a postaví na nohy každého", proto byla po staletí uctívána i jako
symbol úspěchu a životního blaha. Ling zhi je unikátní jednotkou, jež se honosí názvem Lék věčného života. Je
unikátem, který je jakýmsi přirozeným přírodním recyklujícím organismem, tedy vyrábí si vlastní výživné
látky. Ling zhi působí na zlepšení funkcí 5 klíčových orgánů lidského těla: srdce, plíce, játra, sleziny a ledvin.
Základním efektem je "podpora životní esence a ochrana kořene života", tedy řečeno naší západní
terminologií, zlepšení imunitního systému, čímž se liší od ostatních jiných typů léčby, které buď léčí pouze příznaky
nemoci či jen doplňují nedostatky v organismu. Ling zhi pomáhá harmonizovat organismus na úrovni tělesné,
duševní, duchovní a imunologické tím, že zajišťuje správnou funkci všech orgánů. Proto ji kupř. staří taoističtí
mnichové pravidelně užívali k posílení paměti, zlepšení koncentrace a k rozhojnění moudrosti.

 

Rozbor bylin ve směsi dle tradiční čínské medicíny - Ling zhi dle čínské medicíny mocně posiluje krev v
srdci, QI sleziny, utišuje a zkvalitňuje ducha a rozpouští hlen TAN (viz Legendy psané bylinami). Těmito efekty
prodlužuje kvalitu našeho života. Obsahuje na 252 známých aktivních složek, jež podporují a vyživují lidský
organismus bez vedlejších účinků. Aktivní složkou je polysacharid, jež významně podporuje a aktivuje imunitní
systém. Další složkou je směs betaglukanů, kteří aktivují mikrofágy a neutrolily, jež stojí v 1. linii našeho
obranného systému proti cizím vetřelcům. Pokud jsou mikrofágy a neutrolily aktivovány betaglukany, tito jsou pak
schopny rozeznat a zničit nádorové buňky - viz Rakovina, odstranit zbylý buněčný odpad, urychlit regeneraci
poškozených tkání a posílit ostatní složky imunitního systému, stejně jako snižuje hladinu cholesterolu a krevního

®



cukru.
Ganoderan je specifickou složkou, jež je obsažena pouze v Lingzhi. Je označován za „vitamin budoucnosti“, neboť
vyvolává tvorbu enzymů, jež zabraňují tvorbě rakovinných buněk a potlačují růst zhoubných nádorových buněk.
Rovněž zlepšuje krevní oběh a riziko srdečního infarktu. Další složkou jsou speciální saponiny, jež zabraňují srážení
krve, snižují krevní tlak a působí protizánětlivě v případě bolestí a zánětů kloubů. Zhi gan cao harmonizuje účinek
byliny ve směsi a pomáhá usměrňovat energii byliny tam, kde je jí potřeba.

Obsah polysacharidů v extraktu Ling zhi kořen života je minimálně 30% (200 mg/g).

Dávkování - 1 odměrka 2x denně (nejlépe ráno a v poledne, neb na noc je pak zbytečně přehršle energie), děti
od 3 do 8  let užívají 1 odměrku denně (zarovnaná odměrka má cca 1,5 g). Vždy je nutné prášek zalít trochou
horké vody a řádně rozmíchat, pije se ještě teplý a chutná podobně jako hořká káva či čaj. Stejně tak jej lze i
přimíchat do ranního Nápoje čínských MUDRců (kód 900), čímž vznikne i docela chutná snídaně.

Nepoužívat (dle tradiční čínské medicíny) v případě - Akutní napadení zevní škodlivinou (chřipka, angína,…).
Neužívat současně s léky na ředění krve (Warfarin, Anopyrin,...)!

Balení - 30 g bylinného produktu v prášku (100% přírodní, bez jakýchkoliv syntetických či pojivových látek).

Každá šarže jednotlivých bylin (188 druhů) je testována v renomované akreditované laboratoři Phytax
Laboratory ve švýcarském Schlierenu a to na identifikaci bylin, těžké kovy (rtuť, kadmium, olovo, arzén a
měď), baktérie (E.coli, Salmonely, celkový počet baktérií), plísně a kvasinky (aflatoxiny B1 a celkové aflatoxiny)
a na 511 pesticidů (organochlorové, organofosforové, pyretroidní, dusíkaté a ostatní pesticidy). Bylinné nápoje
(kódy 822, 844, 850, 877, 888, 900) a bylinné produkty v prášku (kódy 009, 050, 198, 199, 200) jsou bez
jakýchkoliv konzervačních a chemických příměsí či látek. Bylinné tablety obsahují pojivovou látku přírodní
celulózu (v dávce max. do 1%). Veškeré naše byliny nejsou ionizovány, neobsahují lepek (kromě kódu 025 a
113) a ani kyselinu aristolochovou (více ZDE). 

Všechny bylinné tablety a nápoje naší firmy TCM Herbs mají jako jediné v ČR každou šarži bylin navíc
testovanou mimo jiné i na 511 druhů pesticidů a jejich počet se průběžně neustále zvyšuje dle nově
používaných pesticidů, neboť pesticidy se dnes stávají celosvětovým problémem! Takovéto maximální spektrum
kontrolovaných pesticidů ani nelze v ČR laboratorně zjistit a také to nikdo netestuje, neboť české předpisy tato
vyšetření nevyžadují, bohužel… (více ZDE) Toto komplexní testování každé šarže a každé byliny nad rámec
běžných vyšetření vyžaduje sice nemalé finanční náklady, ale kvalita bylin a bezpečnost našich produktů
je pro nás absolutní prioritou.

Není laboratoř jako laboratoř

Certifikovaná laboratoř pro potravinové doplňky má za povinnost prověřovat pouze přítomnost těžkých
kovů, plísní a baktérií, avšak stanovuje menší množství pesticidů a má nižší požadavky na jejich
limitující obsah v bylinách. 

Zatímco certifikovaná laboratoř pro léčiva navíc identifikuje i jednotlivé byliny a zejména testuje
veškeré spektrum pesticidů (minimálně 500 druhů) a má vyšší požadavky na jejich limitující množství v
bylinách. Takových laboratoří je v EU jen několik a cena za jejich služby tomu i odpovídá. Proto je dnes tak
důležité pídit se po tom, v jaké laboratoři a na co vše je potravinový doplněk testován, zdali každá šarže a
každá bylina, či jen náhodný vzorek, na kolik druhů pesticidů, kolik příměsí a jaké množství přídavných
pojivových látek produkt obsahuje apod. – jinak může být spotřebitel snadno oklamán a zklamán…Veškeré
byliny TCM Herbs jsou testovány pouze v certifikované laboratoři pro léčiva (více Bezpečnost a
kvalita produktů TCM Herbs).

Z výše zmíněného vyplývá, že bylinné tablety a nápoje TCM Herbs patří z hlediska kvantity (koncentrace
bylin ve směsi je 5 x vyšší, tzn. že 1 gram bylinných tablet odpovídá 5 gramům sušených bylin) a kvality
(naprosto bezprecedentní testování, a to každé šarže) k tomu nejlepšímu, co si dnes můžeme v oblasti
čínské medicíny a přírodní medicíny vůbec představit a dopřát!



V případě pochybností při volbě produktu zkuste Test Dobrý jazyk.
Více informací o TCM se dozvíte v knize Petra Hoffmanna Od pramene čínské medicíny (2007).

Informace ke zpracování osobních údajů
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