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ЗДРАВЕ & тонус

Мейтаке- Чудната гъба на
японските лекари
(Grifola frondosa)

Н

аричат я гъба-овен,
а японското и название- „Танцуващата
гъба”е свързано с нейната
форма, която напомня танцуваща нимфа. В древността хората, които имали щастието да намерят тази гъба
танцували от радост, тъй
като през феодалната епоха за нея давали сребро и
даже злато, равно на теглото и (а тя по някога стигала
до гигантски размери- повече от 50 см в диаметър и
до 4 кг тегло). За това местонахожденията й (тогава гъбата не е била отглеждана,
а е могла да бъде намерена
само в природата)- са били
ревностно пазени в тайна и
наследявани от поколение
на поколение. В традиционната японска медицина
от хилядолетия я използвали за намаляване на „злобата и болестите на живота”,
за премахване на отрицателни емоции, успокояване на нервите и смекчаване на характера.
Днес гъбата расте в див
вид в Япония и някои райони на Китай. Използува се
традиционно и в китайската и японска кухня. Наричана е още „Гъба на японските
гейши”. Гейшите били длъжни да опитват всяко блюдо
на госта да не би да е отровно и за това, за да не напълняват, те редовно приемали
Мейтаке, която прочиства-

Успешно лечение на рак:
След операция на червата за отстраняване на
карцином на ректума и
последвалото отстраняване на карцином на черния
дроб госпожа Х. започва да
приема екстракт от Мейтаке и Шиитаке като съпътстваща терапия на химиотерапията, за подобряване
на състоянието си и за предотвратяване развитието
на по-нататъшни ракови
клетки. Днес тя е много доволна и смята да продължи

ла организма и понижавала теглото им по най-физологичния начин.
Днес нейната лековита сила основно е изследвана и използвана в Азия и
отскоро – в САЩ, Германия,
Белгия и др.
Мейтаке има високо
съдържание на ергостерин, който е пред-стъпало на витамин D. Смята се,
че високият й здравословен потенциал се дължи основно на полизахаридите
грифолан и грифолин, както и свързаните с металите протеини и лектини. Така наречената D- фракция в
екстракта от гъбата е много
активна. Чрез опитите бива
доказано, че приемането
на алкохолен екстракт от
Мейтаке снижава кръвното налягане, а водния
екстракт от гъбата снижава холестерола.
Японският проф. Д-р.
Хироаки Нанба, имунолог и
водещ професор по микробиология във фармацевтичния университет Кобе, член
на Японската Асоциация
по Рака и на Нюйоркската
Академия на Науките е изследвал интензивно гъбата
Мейтаке и е лекувал много
пациенти с нея. На въпроса, кои болести се лекуват с
Мейтаке, или кои биха могли да се повлияят позитивно, той отговаря: „Мейтаке
не само че може да пре-

дотврати появяването на
рака, но също така може
да се прилага в лечението и на други тежки болести като СПИН и хепатит.
Гъбата засилва имунната система и има способността да намали различните нежелани странични
ефекти от химиотерапията. Съществува учудващо
синергичен ефект между
химиотерапията и Мейтаке. Гъбата действа също
така и при високо кръвно
налягане и диабет.”
В допълнение на химиотерапията винаги е много разумно да се приложи
и фунготерапията (допълнителната терапия с лекарствени гъби). Много раково
болни страдат не само от
самото раково заболяване,
а и от иначе сравнително
безобидни инфекции, тъй
като организма не може да
се съпротивлява в резултат на отслабената от химиотерапията имунна система. Освен това качеството
на живот на пациенти, приемащи лакарствените гъби
значително се подобрява,
тъй като биват смекчени
страничните ефекти като
окапване на косата, слабост, гадене, загуба на
апетит.
Способността на Мейтаке да се бори срещу причинителя на рака бива доказана от Националния
Раков Институт на САЩ (U.S.
National Cancer Institute).
Опити, проведени и от на-

ционалните здравни органи на Япония показват, че
приемането на Мейтаке води до предотвратяване или
значително забавяне на
ХИВ- инфекцията в човека.
Три различни лекарства
за борба с рака, извлечени от лекарствени гъби, са
одобрени от Японското Министерство на Здравеопазването. Най-известното от
тях е PSK , което е най-продаваното противораково
лекарство в света. То се добива от гъба, позната като каваратейк. В последните 10 години японски учени
твърдят, че Мейтаке е поефикасна от PSK, тъй като
химичната структура на по-

лизахаридите й е по-различна от бета-глюканите,
открити в другите лечебни гъби. Тя става известна
в научните среди като бета
1.6 глюкан, който ефикасно стимулира клетъчната
имунна реакция.
Клинично
изследване върху използвали Мейтаке 165 пациента на възраст от 25 до 65 години с
различни ракови заболявания в напреднал стадий показва ремисия на туморите
или съответно значително

Гъбата Мейтаке се прилага успешно при:
- Съпътстваща
терапия
при раковоболни (рак на
гърдата, панкреаса, яйчниците, кожата, стомаха, черния и белия дроб,
простатата)
- Химиотерапия- за смекчаване на негативните
странични ефекти- слабост, гадене, намален
апетит и окапване на косата.
- Диабет
- ХИВ- инфекции (СПИН)
- Хепатит и за предпазване
на черния дроб
- Атеросклероза, гъбата
регулира кръвното налягане и кръвосъсирването
- Отслабена имунна система, инфекции (гъбични,

вирусни, бактериални, на
предменструалния
хламидиални и др.)
синдром като: раздраз- Сърдечен инфаркт, забо- вителност, режещи боллявания на кръвоносни- ки, главоболие, слабост и
те съдове на сърцето
умора.
- Нарушение на сърдечния - Способства за разнасяритъм
нето на доброкачествени
- Алергични състояния, гъ- хормонозависими тумобата е много силен иму- ри при жените, на обраномодулатор
зувания в щитовидната
- Наднормено тегло
жлеза, на кисти с различ- Възпалени вътрешности / ни локализации, ефектичерва/
вен е при мастопатии.
- Женски проблеми- нор- - Ефективна е в съчетание с
мализира баланса на по- калций и с витамин D при
ловите хормони при остеопорози, особено в
жените, като намаля- постклимактеричния пева проявите на патоло- риод. Като профилактика
гичния климакс, нама- на този процес се преполява и даже отстранява ръчва приемане от всичнеприятните
явления ки жени след 50 години.

Случаи от практиката на лекарифунготерапевти по света:
да взима тези гъби и допълнително гъбата Агарик Блазеи по време на следващата лъчетерапия. Общото и
състояние е добро, което
може да се види и в кръвната и картина и тя смята, че
това се дължи на приема на
гъбите.

Майтаке спира растежа
на тумора:
Като допълнение на химиотерапията заради тумор на белите дробове госпожа Е. потърсила начин да
смекчи страничните ефекти от лечението и попада
на гъбите. След като извест-

ФИРМА ГОЧЕВ НАЧЪРАЛ РЕМЕДИ ЕООД
1606 София, ул. Лайош Кошут 24, офис 8
Е-мейл: office@fungo.ws
Предлага на българския пазар гъбен прах, таблетки и
екстракт от лекарствени гъби на германската фирма
“Hawlik Euro-Pilzbrut” GmbH и капсулирани в България продукти със суровина от същата фирма.

ТЪРСИМ ЛЕКАРИ ЗА
ПРЕДСТАВИТЕЛИ
ТЕЛЕФОН ЗА БЕЗПЛАТНА КОНСУЛТАЦИЯ:
02/ 952 51 99, 0878 780 306- Д-Р ХРИСТОВ
ТЕЛ. ЗА ДОСТАВКА: 02/ 952 34 49

симптоматично подобрение- 73% при случаите на
рак на гърдата, 67% в случаите рак на белите дробове и 47% в случаите на
рак на черния дроб. Комбинацията на химиотерапия с прием на екстракт от
Мейтаке увеличава нейната ефективност между 12 и
28 %. С успех се лекува рак
на гърдата и рак на простатата. Действието на гъбата
при рак на костите и на стомаха дава малко по- слаби
резултати.

но време приема екстракт
от Мейтаке и Шиитаке тя ни
пише, за да ни разкаже за
своето подобрено състояние. При нея тумора спрял
растежа си. Госпожа Е. не е
страдала от нито една настинка през миналата зима
и е много доволна от фунготерапията, защото смята, че
тя я е предпалзила.
В помощ на химиотерапията:
„Като терапевт имам
доста опит с лечебните гъби. В 90% от случаите на
рак ги препоръчвам като
допълнение към лечението, препоръчано от конвенционалната медицина.
Майтаке препоръчвам особено при карцином на гърдата с метастази. Открих,
че пациентите понасят химиотерапията по- добре и
страничните ефекти не са
толкова силни. Благодарение на съпътстващата терапия с лекарствените гъби те
се чувстват значително подобре.”
Помощ при камъни в бъбреците и болки в кръста:
Госпожа Р. имала камъни в бъбреците, съпроводени винаги с болки в кръ-

Отслабване с 30 килограма за година и половина:
Госпожа С. страдала от
голямо наднормено тегло,
диабет, висок холестерол
и лоши показатели на бъбреците. Много лекари не
могли да и помогнат. В интернет тя попада на информация за лечебните гъби.
Успехът, който постига, говори сам за себе си. Холестерина и стойностите на
бъбреците вече са в норма, тя отслабва с 30 кг за година и половина и общото
и състояние се подобрява значително. (Тя взимала
Мейтаке, Хериций, Рейши
на таблетки и екстракт от
Кордицепс.)

ста. Сега взима екстракт от
Майтаке и се чувства значително по- добре. Веднъж не
ги взимала една седмица и
болките се възвърнали, оттогава ги приема постоянно.
При възпалено дебело
черво:
„Много страдах от възпаленото си дебело черво.
На ден ходих от 20 до 30 пъти до тоалетна. Моята терапевтка ми препоръча таблетки от Майтаке и вече от
Подобрено състояние:
един месец съм без оплак„В момента правя опване. Качеството ми на живот много се подобри от- ити с Виталните гъби, тъй
както вече ходя до тоалетна като в работата имам много напрежение, към което
нормално.”
се прибавят и проблеми с
Помощ при остеопороза: черния дроб и холестеро„Аз съм на 45 години, ла. От четири седмици взиполучавах често счупвания. мам ежедневно 3 гр. прах
Хормоналната терапия не от Шиитаке, Мейтаке и Рейпомогна. Слушах една лек- ши, към тях от две седмици
ция за позитивното дейст- прибавих и гъбата Кордивие на гъбата Мейтаке при цепс. Оттогава се чувствам
остеопорозата и си купих по-силна, нямам главобоот екстракта. Два месеца лие и отслабнах малко. И на
по-късно измерването на кучетата си всеки ден давам
плътността на костите пока- по чаена лъжичка Шиитаке
за много висока стойност и и Мейтаке в храната, за да
ще продължа с това алтер- им намаля болките в ставинативно лечение, тъй като те и за да отслабнат. Освен
така помагам на костите си това открих, че с приема на
да се снабдяват с необходи- Кордицепс сексуалното ми
желание се възроди.”
мия им калции.”

