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Chaga (inonotus obliquus) is een houtrottende paddenstoel die groeit op berken. Vreemd genoeg wordt gezegd
dat het een DNA-structuur heeft die 30% meer mens is dan plant!
Berkenbomen hebben 15-20 jaar nodig om volwassen te worden. In die tijd absorbeert de Chaga-paddestoel veel
waardevolle enzymen, voedingsstoffen en genezende bestanddelen die biobeschikbaar zijn voor het menselijk
lichaam.
Chaga groeit voornamelijk in Rusland, maar ook in delen van Japan, Korea, Alaska, Canada en Noord-Scandinavië. Ondanks het feit dat Chaga wordt gevonden op de typische witte berkeboom, is de meest krachtige variant
te vinden op de zwarte berken van Siberië.
Superfood is tegenwoordig een veel besproken woord, maar nu kun je dat buzzwoord niet gebruiken zonder
Chaga te noemen. Het staat bekend als de „King of Herbs“ “Koning der Kruiden” en een „Gift from God“ “geschenk
van God” door velen en na het zien van de overweldigende antioxidantwaarde is er geen twijfel over waarom.
Wild geplukte Chaga-paddenstoelen hebben niet alleen de hoogste antioxidantenniveaus in het paddenstoelenrijk, maar ook van elk voedsel bekend bij de mens (zoals getest door de USDA en Tufts University in Boston, MA).
Toen ik voor het eerst een afbeelding van deze polypore-schimmel zag, leek het op een gigantische moedervlek ...

Chaga (Inonotus obliquus) is de koning van alle kruiden en
een waar geschenk aan de mensheid. Deze paddenstoel is letterlijk niet-van-deze-wereld en onze voorouders hebben het daarom „The Gift of the Gods“ genoemd. Het groeit vooral op de
Berken bomen rond de poolcirkel en in Siberië.
Mijn Chaga wordt zorgvuldig met de hand verzameld van
levende bomen in de wildernis van Siberië en Altai en verwerkt
met behulp van de alleen de beste en meest geavanceerde methoden. Het is glutenvrij, veganistisch en er worden geen additieven gebruikt. Mumijo (Shilajit), „The Tears of the Mountains
„is een orig. rozijn van versteende honing en is zeer zeldzaam.
Het wordt gevonden in grotten op grote hoogte van de Siberische Altai-bergen.
Beide zijn bewerkt door sjamanen en medicijnmensen over het
hele noordelijk halfrond sinds duizenden jaren, en zijn in
deze gebieden bekend om hun unieke en universele voordeel
van het verbeteren van het menselijk & dierlijk leven.
Aanbevolen gebruik: 1 x p. dag 1 portie in min. 100 ml vers
water. Met verhoogde behoefte max. 3 x p. dag 1-1,5 porties.
Voor het onderbreken van Mumijo, zie www.bearmedicine.
earth/nl/faq. Bovenstaande hoeveelheid mag niet worden overschreden. Supplementen vervanging geen gebalanceerd dieet.
Buiten bereik van kinderen houden.
1 portie Chaga Puur = 1 afgestreken Bearmedicine-lepel of ¼ tl.
1 portie Chaga + Mumijo = 1 volle BM-lepel of 1/3 theelepel.

Chaga:
„De genezer en

koning van alle
kruiden„

een met melanoom. En als u weet van de ‚Doctrine of Signatures‘, zegt het in feite: als een voedsel eruit ziet als
een lichaamsdeel, dan kan het worden ingenomen voor een genezend effect op dat deel van het lichaam. Net als
een walnoot, bijvoorbeeld, vertoont het een opvallende gelijkenis met de hersenen en zoals we allemaal weten,
zijn walnoten rijk aan Omega-3‘s (belangrijk voor een goede hersenfunctie en gezondheid). Naar het schijnt is
er geen betere behandeling voor melanoom dan Chaga. Ongeveer 25 procent van de pigmenten in Chaga is melanine (een zeer hoog gehalte).
Melanine is belangrijk voor de gezondheid van de huid en van het haar met zijn beschermende eigenschappen
en zijn vermogen om vrije radicalen te vinden en te helpen bij het slapen. Hoewel het voor velen van ons nieuw
is, is Chaga feitelijk al meer dan 4.600 jaar (gedocumenteerd) als een volksremedie gebruikt. Chaga kan gebruikt
worden voor een breed scala aan gezondheidsproblemen, waaronder:
maagpijn • zweren • astma • bronchitis v leverproblemen • eczeem en psoriasis • kanker • chronisch vermoeidheidssyndroom • griep • tuberculose • hypertensie • virale infecties • hart • en vaatziekten • diabetesfibromyalgie • reumatoïde artritis • beroerte • ziekte van Alzheimer • en meer ... 1)
Recente onderzoeken hebben aangetoond dat Chaga antitumor- en antivirale eigenschappen heeft, effectiviteit tegen influenza en verschillende kankercellen. Er wordt momenteel veel onderzoek en vele studies gedaan
naar de behandeling van HIV.
De Wereldhandelsorganisatie (WTO) heeft Chaga zelfs geclassificeerd als een medicinale paddestoel volgens WTO-codes.

Typisch verzamelpunt in de regio Nördl. Baikalmeer

mooie kleine Chaga na
ongeveer 10 jaar groeiperiode

Hier zijn enkele manieren waarop Chaga uw
gezondheid ten goede kan komen: 1)
• Het is adaptogenic - brengt het lichaam in homeostase
en is voordelig voor alle auto-immuunziekten door
het immuunsysteem te reguleren.
• Deze super antioxidant voorkomt schade aan het
DNA van de cel.
• Lage weefselniveaus van SOD correleren met een afname
van de algehele gezondheid en een kortere levensduur.
• Biedt veel B-Vitaminen en ook flavonoïden, enzymen,
mineralen en fenolen
• Bevat de hoogst bekende antioxidantconcentraties
van voedingsmiddelen
• Bevat een overvloed aan melanine, een belangrijk
anti-verouderings bestanddeel die de huid helpt, het
balanceert de biologische ritmes van het lichaam en
activeert de pijnappelklier

• Rijk aan zink - dat helpt bij een goede celgroei,
differentiatie en overleving
• Bevordert het algemene welzijn
• Verhoogt energieniveaus en het fysieke
uithoudingsvermogen
• Anti-veroudering eigenschappen
• Anti-schimmel & anti-candida
• Antiviraal en antibacterieel
• Ontstekingremmend
• Gezonde gewrichten - bevat het sponsachtige spul
(synoviaal vloeistof) dat zich in uw gewrichten
bevindt - Glucosamine en chondroïtine
• Brengt de bloedsuikerspiegel in evenwicht
• De rijkste bron van het enzym SOD (superoxide dismutase).
Chaga Stücke vor dem Ersten Mahlprozess

Bearmedicine‘s sterk gepotentieerd instant oplosbare MULTI-SUPER-EXTRACT bestaat voor 100% uit wildgeplukte Siberische CHAGA-paddenstoelen. Om een zeer geconcentreerd extractpoeder te worden, heeft het een
technologisch proces ondergaan genaamd water en vriesdroog extractie. Waarom moeten we dit proces toepassen op CHAGA?
Omdat we de maximale voordelen van de Chaga-paddestoel willen benutten en gebruiken als een actieve biologisch voedingssupplement. Het extractieproces maakt het mogelijk om de gezondheidsondersteunende CHAGA
te activeren die in onbewerkte CHAGA in passieve toestand worden „opgeslagen“.

Grot met Mumijo voorraad in het Altai-gebergte

In tegenstelling tot onbewerkte CHAGA, heeft Bearmedicine‘s instant oplosbare MULTI-SUPER-EXTRACT
deze biologische stoffen geactiveerd en is daardoor verteerbaar door ons lichaam. Onbewerkte CHAGA
(alleen gemalen CHAGA poeder kan niet worden verteerd waardoor de gezondheid ondersteunende stoffen
ons lichaam zouden verlaten. De „activering“ kan alleen worden gedaan door het extractieproces. wanneer
je een Chaga-thee brouwt, doe je iets soortgelijks als een mini-extractie, maar krijg je slechts <20% van de
belangrijke componenten! Bovendien maakt het extractieproces het mogelijk om onbruikbare stoffen te
verwijderen en het maximale aantal gezondheidsondersteunende biologische stoffen te concentreren. Om
1 kg CHAGA-extract te krijgen, gebruiken we ongeveer 8 kg onbewerkte CHAGA-paddenstoel.

Mumijo is een donkerbruine teer van meer dan honderdduizenden jaren versteende honingraten van
wilde levende bijen. Het is uitzonderlijk zelden en alleen te vinden in grotten van zeer hoge berggebieden
in Centraal-Azië. Bearmedicine‘s Mumijo wordt met de hand verzameld onder de hoogste inspanningen in
streken boven 2500 m in het Siberische Altai-gebergte. In de volksgeneeskunst wordt het “ Het geschenk
van de goden” genoemd en gedurende vele duizenden jaren als super-booster voor het immuunsysteem
toegediend;
Sjamanen en medicijnmannen uit Centraal-Azië noemen het daarom ook ‚de hoogste immuunbooster
die de mens kent“.

Mumijo:
„Het geschenk
van de goden“

Vanaf de jaren 1950 tot de jaren 1980 werden uitgebreide onderzoeken uitgevoerd naar de therapeutische toepassingen van Mumijo aan de Universiteit van Tasjkent in Rusland. De volgende hoofdindicaties
zijn van toepassing als „wetenschappelijk“ medisch bevestigd:
Immunomodulatie
Nazorg van fracturen
Gastro-intestinale mucosale aandoeningen (gastritis)
Aambeien
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Zodoende kan ik garanderen dat dit, instant
oplosbaar MULTI-SUPER-EXTRACT, de meest effectieve is
en hoogste kwaliteit heeft
die beschikbaar is op de
planeet.

Bear A lf Saorin
Voor meer informatie en F & Q’s kijk op:

www.bearmedicine.earth

Chaga Super-Multi-Extract
Jar 30 servings, Jar & Bag 60 servings,
Bag 90 servings

De Siberische CHAGA-paddenstoel groeit alleen in beperkte gebieden. Op de kaart geeft de groene kleur aan
waar CHAGA-paddenstoelen over het algemeen te vinden zijn. De gele kleur laat zien waar onze echte Siberische berken CHAGA-paddenstoel groeit. We verzamelen onze CHAGA van de Russische Oost-Siberische taiga
bossen, de Altai bergen, de Noordelijke regio Irkutsk
en Khakassia. Dit zijn de gebieden met wintertemperaturen zo laag als -50 graden Celsius. De uitgestrekte
regio‘s zijn erg dun bevolkt en hebben geen industrieën
in de buurt. Het gebrek aan industrieën en de barre klimaatomstandigheden maken onze CHAGA ecologisch
schoon en vrij van elke besmetting.
MUMIJO-verzamelplaatsen in het Altai-gebergte zijn
rood gemarkeerd.

Chaga+Mumijo Super-Multi-Extract
Jar 30 servings, Jar & Bag 60 servings,
Bag 90 servings

•
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Juridische disclaimer:

Volgens de huidige wetgeving is Chaga alleen in Europa en de VS goedgekeurd als voedingssupplement, niet als geneesmiddel. Voedingssupplementen zijn geen medicijnen, maar worden geclassificeerd als voedsel.
Ze vervangen niet een gezond en gevarieerd dieet en een bewuste levensstijl. Ze moeten buiten het bereik van kinderen worden gehouden.
Traditionele westerse geneeskunde erkent de voordelen van de meeste
voedingssupplementen niet! Daarom moet worden opgemerkt dat Bearmedicine® niet aan therapeuten of consumenten suggereert dat een
toepassing van Chaga/Mumijo, ziekten en aandoeningen kan verlichten of zelfs genezen of, meer in het algemeen, de gezondheid en kwaliteit van leven kan verbeteren. Bearmedicine® aanvaardt derhalve geen
aansprakelijkheid voor de inhoud van de beschrijvingen die zijn opgenomen in fragmenten van verschillende auteurs.

Chaga-stukken vóór het eerste maalproces

1) Dit is een informatief fragment van de publicaties van de Amerikaanse auteur Bess O’Conner en vertegenwoordigt slechts het cultuurhistorische gebruik van de Chaga-paddenstoel. In deze en in de context
van de huidige farmaceutische wetgeving, wijzen we erop dat we niet
zouden beweren dat ons voedingssupplement verband houdt met het
verbeteren of genezen van de aangegeven ziekten! Vraag zo nodig een
arts of zorgverlener of het product voor u geschikt is.

Belukha Altai Mountains

