NEDERLANDS
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”) 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 Brunswick Laboratories, USDA en Tufts University).
Toen ik voor het eerst een afbeelding van deze polypore-schimmel zag, leek het op een gigantische moedervlek ... een
met melanoom. En als u weet van de ‚Doctrine of Signatures‘, zegt het in feite:

CHAGA

"DE KONING VAN
ALLE KRUIDEN"

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

AANBEVOLEN GEBRUIK:
Chaga & Chaga+Mumijo & Chaga+Reishi: 1 x p. dag 1
portie in min. 100 ml vers water of andere dranken.
Mumijo: 2 x p dag 1 porie in water of onder de tong
voor 21 tage (1 maand pauze, herhaal dan de cyclus).
Met verhoogde behoefte max. 3 x p. dag 1-1,5 porties.
De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet
worden overschreden. Voedingssupplementen zijn
geen vervanging voor een evenwichtige voeding.
Buiten bereik van kinderen houden.
1 portie:
Chaga: 1 afgestreken meet lepel of 1/4 tl. (1,2 g)
Chaga+Mumijo & Chaga+Reishi = 1 volle meet lepel
of 1/3 tl. (1,2 g)
Mumijo: 1 volle meet lepel (300 mg)
Eeuwenlang vereerd door keizers en dichters, genezers en wijzen, Reishi is veel meer
dan een medicinale paddenstoel - het is een
schimmel van goddelijke proporties. Al meer
dan vier millennia gebruikt in Azië, Reishi
(Ganoderma lucidum) wordt met respect de
'paddestoel van onsterfelijkheid' genoemd.
Het groeit over de hele wereld, voornamelijk op hardhoutbomen, en is wereldwijd de nr.
1 verkochte nutraceutische paddenstoelsoort.

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 huid en het haar met zijn beschermende eigenschappen en zijn vermogen om vrije radicalen aan te pakken en te helpen met slapen. Hoewel het voor velen van ons nieuw is, wordt Chaga in
het noorden en oosten al meer dan (een gedocumenteerde) 4.600 jaar door genezers gebruikt. Het gebruik in de oude
noordse en oosterse volkstradities van Chaga om de gezondheid te ondersteunen, omvat een breed spectrum van:
• maagpijn • zweren • astma • bronchitis • leverproblemen • eczeem en psoriasis • chronisch vermoeidheidssyndroom
• griep • tuberculose • hypertensie • virale infecties • hart en vaatziekten • diabetes • fibromyalgie • kanker • reumatoïde
artritis • beroerte • ziekte van Alzheimer ... 1) Recente onderzoeken hebben aangetoond dat Chaga antitumor- en
antivirale eigenschappen heeft. Er wordt momenteel veel onderzoek en vele studies gedaan naar de behandeling van HIV.

• Rijk aan zink - dat helpt bij een goede celgroei,
differentia tie en overleving
• Bevordert het algemene welzijn
• Verhoogt energieniveaus en het fysieke
uithoudingsvermogen
• Anti-veroudering eigenschappen
• Anti-schimmel & anti-candida eigenschappen
• Antiviraal en antibacterieel eigenschappen
• Ontstekingremmend eigenschappen
• Gezonde gewrichten - bevat het sponsachtige spul
(synoviaal vloeistof) dat zich in uw gewrichten
bevindt - Glucosamine en chondroïtine
• Bloedsuikerspiegel evenwicht
• De rijkste bron van het enzym SOD (superoxide dismutase)
The King of Herbs® sterk gepotentieerd instant oplosbare ULTIMATE-SUPER-EXTRACT bestaat voor 100% uit wildgeplukte
Siberische Chaga paddenstoelen. Om een zeer geconcentreerd extractpoeder te worden, heeft het een technologisch
proces ondergaan genaamd 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. Dit proces maakt het een product dat de hoogste niveaus van antioxidanten op aarde en andere
waardevolle ingrediënten bevat die in geen enkele andere Chaga-bereiding in deze potentie kunnen worden gevonden.
In tegenstelling tot onbewerkte Chaga, heeft The King of Herbs® instant oplosbare ULTIMATE-SUPER-EXTRACT deze
biologische stoffen geactiveerd en is daardoor verteerbaar door ons lichaam. Onbewerkte Chaga
(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.
Gezondheidsvoordelen van Reishi paddenstoelen

geavanceerde methodes tot een puur 100% natuurlijk
gevriesdroogd onmiddellijk oplosbaar extractpoeder. In het wild gekweekte Siberische Reishi wordt beschouwd als de hoogste kwaliteit Reishi ter wereld!
Het is volledig bioactief, volledig geactiveerd met een
volledig spectrum van bestanddelen: polysachariden
(bèta-glucanen, arabinoxylaan, galactose, glucose,
mannose en xylose), triterpenoïden, glycoproteïnen, ergosterolen en andere myco- nutriënten, die essentieel zijn
voor de ondersteuning van de natuurlijke immuniteit . 1)

REISHI

"PADDESTOEL VAN
ONSTERFELIJKHEID"

De King of Herbs oogst in het wild gekweekte Reishi
uitsluitend met de hand in de uitgestrekte ongerepte Siberische Taiga en verwerkt deze met de meest

Nutrition Facts | Nährwerte | Voedingsfeiten

servings per container: see label | Portionen: s. Etikette | Hoeveel per eenheid: zie label
Serving size 1 Measuring spoon | Portionsgröße 1 Messlöffel | Hoeveelheid 1 meet lepel
Amount per serving Calories 0 | Nährwerte pro Portion Kalorien 0 | Hoeveelheid per portie calorieën 0
% Daily Value* | % Tageszufuhr* | % Dagelijkse waarden*

Total Fat | Fett | Totaal aan vetten
Cholesterol | davon Zucker | Cholesterol
Sodium | Salz | Sodium
Total Carbohydrate | Kohlenhydrate | Totaal aan koolhydraten
Protein | Eiweiß | Eiwitten
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Interesse in een samenwerking?
We hebben zeer interessante programma‘s voor
natuurgenezers, genezers,
Handelaren en Affiliates. Stuur ons een bericht.
partner@TheKingOfHerbs.com
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The King of Herbs®
Chaga
Ultimate-Super-Extract
153.000+
Chaga Dual Extract
99.000
Goji 41.000+
Cacao 26.000
Acai 18.500
Blueberries 8.370
Blaubeere
Bosbessen
Pomegranate 3.371
Granatapfel
Granaatappel

NL 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 The
King of Herbs® niet aan therapeuten of consumenten suggereert dat
een toepassing van Chaga/Mumijo/Reishi, ziekten en aandoeningen
kan verlichten of zelfs genezen of, meer in het algemeen, de gezondheid
en kwaliteit van leven kan verbeteren. The King of Herbs® aanvaardt derhalve geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de beschrijvingen die
zijn opgenomen in fragmenten van verschillende auteurs.
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.

The King of Herbs® Ultimate-Super-Extract vs.

Active SOD* Levels in healing mushrooms
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Vergleich der Antioxidantienwerte
Vergelijking van antioxidantenniveaus

Chaga Dual Extract
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The King of Herbs® Chaga Ultimate-Super-Extract

Freeze drying vs. spray drying / Vgl. Gefriertrocknung Spritztrocknung / Vriesdrogen versus sproeidrogen:
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Not a significant source of: Vitamine D, Calcium, Iron, Potassium. *The % daily value tells you how much a nutrient in a serving of food
contributes to a daily diet. 2,000 calories a day is used for general nutrition advice.
Keine bedeutende Quelle für: Vitamina D, Calcium, Eisen, Kalium. *Empfohlene Tagesmenge für eine 2000-Kalorien-Diät
Geen significante bron van: Vitamina D, Calcium, Ijzer, Kalium. *Aanbevolen dagelijkse hoeveelheid voor een dieet van 2000 calorieën

Blueberries/Blaubeere/Bosbessen

NL De Siberische Chaga & Reishi paddenstoelen groeien 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 en Reishi
paddenstoel groeit en wordt geoogst. 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.

Van de jaren vijftig tot de jaren tachtig werden in Rusland (Universiteit van Tasjkent) uitgebreide studies
verricht naar de gezondheidsondersteunende werking van Mumijo bij therapeutische toepassingen. De
gezondheidsondersteunende voordelen van Mumijo voor de volgende indicaties gelden als "wetenschappelijk"
gegarandeerd:
• Immunomodulatie
• Nazorg van fracturen
• Gastro-intestinale mucosale aandoeningen (gastritis)
• Aambeien

Acai

"HET GESCHENK
VAN DE
		GODEN"

• Versterkt het immuunsysteem
• Ondersteunt de gezondheid bij vermoeidheid en
depressie
• Helpt de gezondheid van het hart
• Reguleert de bloedsuikerspiegel
• Voordelen van antioxidanten
• Bevordering van de gezondheid van hart en bloedvaten
• Ondersteunt het natuurlijke vermogen van het lichaam
om op stress te reageren
• Ondersteunt energie en uithoudingsvermogen
• Algemene welzijnsondersteuning
• Bio-verteerbaar en bio-beschikbaar

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. The King of Herbs® 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.

Cacao

MUMIJO:

1)

>153.000

(Tea and chunks / Tee &
Stücke / Thee & stukjes )

<99.000

<50.000

Chromogenic-Complex **

60%

<45%

<15%

Polysaccharide

35%

<30%

<10%

Beta-Glucans

33%

<20%

<15%

Antioxidants (ORAC scale)

Aktive SOD* Werte in Heilpilzen
Actieve SOD* niveaus in genezende
paddestoelen

Powder/Pulver/Poeder

*) from wild harvest / aus Wildernte / van wilde oogst

The therapeutic potential of extracted Chaga is up to 15 times higher than from non
extracted products like tea, powder and chunks. 2015 study of Bastyr University
Das therapeutische Potenzial von extrahiertem Chaga ist bis zu 15x höher als bei
nicht extrahierten Produkten wie Tee, Pulver und Stücke. 2015 Studie der Universität Bastyr
Het therapeutische potentieel van geëxtraheerde Chaga is tot 15 keer hoger dan van
niet-geëxtraheerde producten zoals thee, poeder en brokken. 2015 studie van Bastyr University
**) Cultivated Chaga has no (0%) chromogenic complex!!
Kultivierter Chaga hat keinen (0%) chromogenen Komplex!!
Gecultiveerde Chaga heeft geen (0%) chromogeen complex!!

Units per Gram / pro Gramm / per gram

25.000
20.000

*) Natural Anti-Cancer enzyme
Natürliches Anti-Krebs Enzym
Natuurlijk Anti-Kanker enzym
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Agaricus blazei 1.500
Reishi 1.400

