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Přípravek není určen k používání jako náhrada pestré stravy. Uchovávejte mimo 
dosah dětí. Nepřekračujte denní dávkování. Dbejte na různorodou a vyváženou 

stravu a zdravý životní styl.

(doplněk stravy)

Extrakt z houby Shiitake
imunitní kúra

Doplněk stravy Mycelcaps obsahuje patentovanou sloučeninu 
AHCC® získanou z mycelií hub Shiitake (mycelium - podhoubí). 

Japonské houbě Shiitake (houževnatec jedlý) se přezdívá „perla 
mezi houbami“, v Asii je již několik staletí považována za ceněnou 
houbu s vysokou výživnou hodnotou. Je zdrojem mnoha látek 
prospěšných pro organismus. Hlavní složkou jsou polysachari-
dy, které mají kladný vliv na funkci imunitního systému.  

AHCC® je předmětem výzkumů probíhajících zejména v Japonsku 
(cca 200 studií na 30 univerzitách), na toto téma vyšla řada článků 
i odborných publikací. 
Vědci zkoumají účinky AHCC® u vysokého krevního tlaku, u dia-
betu, alergií, u narušené imunity. Prokazují jeho význam pro osla-
bené jedince, rekonvalescenty, lidi ve stresu.
Extrakt přispívá k ochraně organismu před faktory znečištěného 
životního prostředí, příznivě působí na obranyschopnost těla.

Výrobce inovoval patentovanou látku AHCC® a nazval ji „Profes-
sional Grade AHCC®“. Tato forma je využívána profesionály v ne-
mocnicích v Japonsku a USA. Oproti předcházející je zdrojem většího 
množství alfa-glukanů, adenosinu a GI sacharidů - látky povzbu-
zující ochranný systém organismu a zesilující jeho imunitní reakce.

Další inovací jsou rostlinné kapsle Pullulan - vyrábí se kvašením, jsou 
vhodné pro vegetariány, stabilní, odolné, rozpustné ve vodě, lehce 
stravitelné. Obsah nepodléhá změnám vlhkosti, teploty, nepropouští 
kyslík.

Balení: 80 kapslí
Doporučené dávkování: 1 kapsle 3x denně, ráno, v poledne a večer, po jídle, 
zapít 
Obsah účinných látek ve 3 kapslích: 600,75 mg AHCC®

Rostlinná kapsle Pullulan. Výrobek není určen dětem do 3 let.

Nyní o 25% více AHCC® v každé kapsli

Nově 
v rostlinných 

kapslích


