
GANODERMA 
Κάνει τους γιατρούς να λένε : «Αδύνατον!» 



Το 2009: 

• 17 Εκατομμύρια πέθαναν από 
Καρδιοπάθεια 

• 8 Εκατομμύρια πέθαναν από Καρκίνο, 
δηλαδή 20,000 την μέρα! 

• Στατιστικώς, 8 στους 10 θανάτους είναι 
από αυτές τις ασθένειες 
 



Το 2011: 
• 27/5: Τα Ταϊβανέζικα προϊόντα με  DEHP Δι – αιθυλοεξύλ – 

φθαλικά, που χρησιμοποιούνται στα πλαστικά 

• Τα προϊόντα με προβιοτικά ( γιαούρτια  - ροφήματα με 
γιαούρτια) , χυμοί και μαρμελάδες, περίπου 500 προϊόντα 
που παρασκευάζονται σε ταϊβανέζικα εργοστάσια, βρέθηκε 
να περιέχουν DEHP. 

• Το DEHP προκαλεί νεφρική ανεπάρκεια, καρκίνο, και 
στειρότητα.  
 



IN 2011: 
• BBC News 

2/6: Ξέσπασε η επιδημία του E. Coli, που καταστρέφει 
ερυθρά  αιμοσφαίρια, βλάπτει το νευρικό σύστημα και  
μπορεί να προκαλέσει θάνατο. 

• Πάνω από 1500 έχουν μολυνθεί και 18 έχουν πεθάνει. 

• Τα θύματα είναι κυρίως παιδιά. Τα παιδιά δεν έχουν 
αναπτύξει ακόμα ανοσοποιητικό σύστημα που να μάχεται 
την τροφική δηλητηρίαση 
 



Το Σώμα μας Δέχεται Επιθεση! 

Ανθρακούχα 

Αναψυκτικά 

Φάρμακα 

Άγχος 
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Το Σώμα μας Δέχεται Επιθεση! 
Τι συμβαίνει στο σώμα μας όταν είναι όξινο;  

Κανονικά Ερυθρά αιμοσφαίρια 

Αυτή είναι η όψη των υγιών ερυθρών 
αιμοσφαιρίων. Είναι σφαιρικά και το 
αίμα έχει pH 7.35 

Κολλώδεις Πρωτεΐνες 
Τα πρώτα σημάδια φαινομένων 

συγκόλλησης. Είναι σημάδι υπερβολικής 
κατανάλωσης πρωτεΐνης ή κακής 
πέψης. Η καρδιά δυσκολεύεται να 
ανλτήσει το αίμα και να το στείλει στους 
ιστούς.  

 



Το Σώμα μας Δέχεται Επιθεση! 
Τι συμβαίνει στο σώμα μας όταν είναι όξινο; 

Συμφόρηση  
Προκαλείται από τα πολλά λίπη και τις δίαιτες  με 

υψηλά ποσοστά πρωτεΐνης, δηλαδή με υψηλή 
οξύτητα. Έτσι μοιάζει το αίμα σας όταν πιείτε ένα 
ανθρακούχο αναψυκτικό και θα παραμείνει έτσι 
για 2 ώρες. Αισθάνεστε κούραση, έχετε κακή 
πέψη και αυτό φαίνεται στο δέρμα σας. 

 

Επιθετικότητα  αιμοσφαιρίων 
Ένα βήμα πιο πέρα. Αυτή η κατάσταση παρατηρείται 

στις αυτοάνοσες ασθένειες και προκαλείται από 
υψηλή οξύτητα.  Όταν το αίμα παραμένει σε αυτή 
την κατάσταση, προκαλούνται θρόμβοι στο αίμα. 
Τέτοια κατάσταση οδηγεί σε εγκεφαλικά και 
καρδιοπάθειες. 

 



  

Εδώ Ξεκινά : Από το Κυκλοφορικό 

Υγιής Αρτηρία 

Όταν έχουμε υψηλή 
οξύτητα και χοληστερίνη, 

αυτή συσσωρεύεται και την 
κλείνει.  



Εδώ Ξεκινά : Από το Κυκλοφορικό 

Αποτέλεσμα :  

Υγιή κύτταρα! 

Καλή κυκλοφορία. 



Εδώ Ξεκινά : Από το Κυκλοφορικό 

Κύτταρα 

πεθαίνουν 

Κυκλοφορία που 

μπλοκάρεται.  



Καρδιοπάθειες 

Νεφρική Ανεπάρκεια 

Υψηλή Πίεση Αίματος 

Εγκεφαλικά 



Υψηλή Πίεση Αίματος 



• Μπορεί να πάρει 10 με 15 χρόνια να εκδηλωθεί. 
  

• Ο κύριος λόγος είναι ότι το αίμα είναι πηχτό, αλλά και 
αρτηρίες έχουν μπλοκαριστεί. 
 

• Ιατρική Αγωγή : Οι άνθρωποι λαμβάνουν αντιθρομβωτικά 
ή φάρμακα που αραιώνουν το αίμα για πολλά χρόνια.  Οι 
γιατροί καταπολεμούν τα συμπτώματα, αλλά μετά από 
χρόνια εκδηλώνονται προβλήματα: καρδιοπάθειες, και 
εγκεφαλικά. Το μπλοκάρισμα των αρτηριών συνεχίζεται 
κανονικά.  

Υψηλή Πίεση Αίματος 



• Μπαλονάκι:  
 

Αρτηριοσκλήρυνση 



• Πολεμώντας το πρόβλημα στη ρίζα του:  
 

• Εξισορροπώντας το pH του αίματος το κάνουμε πιο 
αρύ. 
 

• Καθαρίζοντας τις αρτηρίες βελτιώνουμε την 
κυκλοφορία του αίματος. 
 

• Ανεβάζοντας την ποσότητα οξυγόνου στο αίμα 
βοηθούμε στην αναγέννηση των ιστών 
 

• Ενισχύουμε το ανοσοποιητικό σύστημα. 

Αντιμετώπιση 



Διαβήτης 

Εγκεφαλικό 

Καρδιακή 

προσβολή 

Υψηλή Πίεση 

Γάγραινα 



Διαβήτης 

Κώμα 

Γλαύκωμα 

Καταστροφή 

Νεύρων 

Καταστροφή 

Νεφρών 



• Εξαιτίας των πολλών σακχάρων στο αίμα, υπάρχει 
εξαιρετικά υψηλή οξύτητα. Έτσι το αίμα γίνεται εξαιρετικά 
κολλώδες. Έτσι τα αιμοσφαίρια και τα αιμοπετάλια 
κολλούν μεταξύ τους. Αυτοί οι μικροθρόμβοι που 
δημιουργούνται κλείνουν τα τροχοειδή αγγεία και 
σταματούν το αίμα στους ιστούς. 

• Συνήθως οι διαβητικοί  υποφέρουν από προβλήματα που 
σχετίζονται με τα αγγεία. Το αποτέλεσμα είναι να 
καταστραφούν οι ιστοί ζωτικών οργάνων σε τέτοιο βαθμό 
που να σταματήσουν να λειτουργούν. Το ανοσοποιητικό 
δεν προλαβαίνει να επέμβει σε τόσο ευρεία κλίμακα και 
δεν προλαβαίνει να σταματήσει τις μολύνσεις. 

Διαβήτης 



Αντιμετώπιση 

• Πολεμώντας το πρόβλημα στη ρίζα του:  
 

• Εξισορροπώντας το pH του αίματος το κάνουμε πιο 
αρύ. 
 

• Καθαρίζοντας τις αρτηρίες βελτιώνουμε την 
κυκλοφορία του αίματος. 
 

• Ανεβάζοντας την ποσότητα οξυγόνου στο αίμα 
βοηθούμε στην αναγέννηση των ιστών 
 

• Ενισχύουμε το ανοσοποιητικό σύστημα. 



Καρκίνος 

Παχέως εντέρου 

Ήπατος 

Νεφρού 



Καρκίνος 

Ωοθηκών 



Καρκίνος 

Στήθους 



Καρκίνος 

Στομαχιού Στόματος 

Πνευμόνων 



• Το οξειδωμένο σώμα σας σάς δίνει σήματα όπως: 

• Υψηλή χοληστερίνη 

• Υψηλή πίεση 

• Υψηλό σάκχαρο 

• Σημαίνει ότι χτίζετε ένα σύστημα όπως αυτό: 

• Κακή κυκλοφορία λόγω κολλώδους αίματος 

• Φτωχό ανοσοποιητικό 

• Χαμηλά επίπεδα οξυγόνου στο αίμα 

• Υψηλή οξύτητα αίματος 

• Δίνετε έδαφος στον καρκίνο! 

Αντιμετώπιση 



• Πρέπει να περάσετε από χειρουργείο – ραδιοθεραπεία και 
χημειοθεραπεία. 
 

• Έχετε αναρωτηθεί γιατί ο καρκίνος επανεμφανίζεται; Επειδή το 
περιβάλλον του σώματος ευνοεί τον καρκίνο!  
 

• Όταν κάποιος κάνει χημειοθεραπεία, χρειάζεται ανόρθωση του 
ανοσοποιητικού συστήματος άμεσα! Δώστε του πολυσακχαρίτες με 
το GL. Τρέφει το ανοσοποιητικό και ενισχύει τον μυελό των οστών. 
Έτσι ελαττώνει τις πολλές  παρενέργειες της χημειοθεραπείας και  
μειώνει τις πιθανότητες υποτροπής. 
 

Θεραπεία Καρκίνου 



• Αργότερα, συστήστε τα DXN Cordypine, Morinzhi, RG, GL, Spirulina, 
Cordyceps and Lion’s Mane σε χρόνεια βάση, ώστε να υπάρχουν οι 
ελάχιστες πιθανότητες επανεμφάνισης καθότι χτίζεται ένα υγιές 
περιβάλλον που δεν ευνοεί τον καρκίνο: 

 
• Το αίμα γίνεται λιγότερο κολλώδες και κυκλοφορά καλύτερα  

 

• Επιτάχυνση του ανοσοποιητικού 

 

• Αποκατάσταση υγιών επιπέδων οξυγόνου στο αίμα 

 

• Εξισορρόπηση του pH στο φυσιολογικό 7,3 

Θεραπεία Καρκίνου 



• Άσκηση 

• Νερό 

• Ύπνος 

• RG/GL - Cordypine  - Morinzhi 

 Το ¨Η πρόληψη είναι καλύτερη της θεραπείας» 
δεν είναι απλά ένα εύηχο σλόγκαν. Σημαίνει να 
αποφύγετε σοβαρά προβλήματα υγείας και 
έναν πρόωρο θάνατο! 

Πρόληψη 



Ταξίδι στο Ανοσοποιητικό μας Σύστημα 

Τα ερυθρά αιμοσφαίρια 

μεταφέρουν οξυγόνο και 

θρεπτικά συστατικά 



Τα λευκά αιμοσφαίρια είναι 

το ανοσοποιητικό μας 

σύστημα 

Χωρίζονται σε 2 κατηγορίες : Τα Β-

λεμφοκύτταρα , που προέρχονται 

από τον μυελό των οστών και τα Τα 

– Λεμφοκύτταρα τα οποία 

εκπαιδεύονται στο θύμο αδένα για 

καταπολέμηση ασθενειών 

Ταξίδι στο Ανοσοποιητικό μας Σύστημα 



Αυτό είναι ένα Β-Λεμφοκύτταρο 

που παράγει αντισώματα. Έχουμε 

πάνω από 1 δις αντισώματα για 

να καταπολεμήσουμε τους ιούς, τα 

βακτήρια και κάθε παθογόνο. 

Ταξίδι στο Ανοσοποιητικό μας Σύστημα 



Αυτό είναι ένα μακροφάγο, ή 

αλλιώς ο ¨σκουπιδιάρης» του 

ανοσοποιητικού 

Ταξίδι στο Ανοσοποιητικό μας Σύστημα 



Το μακροφάγο καταναλώνει ένα 

βακτήριο E.coli  

Ταξίδι στο Ανοσοποιητικό μας Σύστημα 



Κατάποση παθογόνου 

από μακροφάγο 

Ταξίδι στο Ανοσοποιητικό μας Σύστημα 



Καταποση ίνας αμιάντου Κατάποση γηραιού 

ερυθρού αιμοσφαιρίου 

Ταξίδι στο Ανοσοποιητικό μας Σύστημα 



Ένα κύτταρο του 

ανοσοποιητικού ανάμεσα 

σε δύο μεγάλα καρκινικά 

κύτταρα 

Ένα κύτταρο του 

ανοσοποιητικού επιτίθεται 

σε ένα καρκινικό μέχρι να 

πεθάνει 

Ταξίδι στο Ανοσοποιητικό μας Σύστημα 



Κανονικά τα κύτταρα του 

ανοσοποιητικού μας  επιτίθενται σε 

κάθε καρκινικό κύτταρο 

Ταξίδι στο Ανοσοποιητικό μας Σύστημα 



1. Τι γίνεται από την εξισορρόπηση του pH 

 

（A ） （B ） （C ） （D ） 

DXN Cordypine DXN Morinzhi DXN Vinaigrette DXN Spirulina 

Λειτουργίες των 
Προϊόντων 



2. Καθαρισμός των αρτηριών 

DXN Cordyceps 

DXN RG 

Λειτουργίες των 
Προϊόντων 



ALLERGIES 

CANCER VIRUS 

3. Ενίσχυση του 
ανοσοποιητικού 

DXN GL 

DXN Lion’s Mane 

Λειτουργίες των 
Προϊόντων 



4. Αύξηση των επιπέδων οξυγόνου 
στο σώμα 

DXN GL 

Λειτουργίες των 
Προϊόντων 



DXN Spirulina 

DXN Morinzhi 

DXN RG 
5. Αυξημένη αντίσταση στο στρες 

Λειτουργίες των 
Προϊόντων 



IS DXN GANODERMA THE BEST IN THE 
WORLD? 



Είναι το Γανόδερμα της DXN  
το καλύτερο στον Κόσμο; 


