Ganoderma lucidum

Étrend-kiegészítők
Meleg italok
Higiéniai termékek

Cégünkről

Tudósok

folyamatosan kutatják az emberi egészség megőrzését és javítását
szolgáló alternatív megoldásokat. Az elmúlt időszakban a tünetmentes betegségek számának
növekedésével rohamosan nőni kezdett a táplálékkiegészítők iránti kereslet, főleg olyan
esetekben, amikor kiderült, hogy a látszólag egészséges működés mögött komoly egészségügyi
problémák húzódnak meg.

Előszó

Fontos tudni

, sosem késő elkezdeni a tudatos egészséges életet. A
ganoderma-gyógygomba hatékonyságával kapcsolatos legújabb kutatások eredményei pedig
a legjobb érvvel szolgálnak a kezdethez.

Ennek a füzetnek az a célja

, hogy megismertesse az
olvasóval, és érthetően bemutassa a ganoderma különböző jótékony hatásait, amelyeket az elmúlt
évtizedek kutatási eredményei támasztanak alá. Bízunk benne, hogy a füzet olvasói felfedezik a
ganodermagombában rejlő lehetőségeket, és találnak érveket életmódjuk megváltoztatására,
ami az első lépés szervezetünk egészségének megőrzésében.
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A Gano Excel alapítója,
Leow Soon Seng

Jelen kiadványban található információk
tájékoztató jellegűek, nem foghatók fel sem
gyógyászati sem orvosi tanácsként.
Ennek megfelelően a füzetben levő információk
nem helyettesíthetik az orvosi konzultációt,
amelyre minden esetben szükség van.

A kiadó tehát nem vállal felelősséget a
katalógusban található információk téves
értelmezéséért, illetve a nem megfelelő
felhasználásból adódó következményekért
az esetleges veszteségeket vagy személyi
sérüléseket illetően.

Minden jog fenntartva. A kiadvány egyetlen része sem sokszorosítható, tárolható, továbbítható semmilyen formában
a kiadó előzetes engedélye nélkül.
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Hatósági engedélyek,
tanúsítványok
Maláj Gyógyszerfelügyeleti Hatóság

Vegyi Laboratóriumok, Malajzia

Maláj Egészségügyi Minisztérium

Egészségügyi Minisztérium, Indonézia

Ausztrál Karantén- és Ellenőrző Szolgálat

HALAL-tanúsítvány (halal arabul: legális)

USM Konzultációs és Innovációs Központ

Egészségügyi Minisztérium, Szingapúr

Közvetlen Eladási Szervezet, Malajzia
Termelési és Szabványtanács, Szingapúr

Élelmiszer- és Gyógyszer-engedélyeztetési
Hivatal, Kuala Lumpur

Egészségügyi Minisztérium, Thaiföld

ISO-tanúsítványok

3

Cégünkről

Cégünkről

Törvényi előírások

a Gano Excel Enterprise vállalkozás, és azóta
a világ egyik vezető, hálózatos értékesítéssel
foglalkozó (MLM) vállalatává nőtte ki magát.
A cég székhelye a malajziai Kedah-ban van,
példaértékűen felépített értékesítési hálózatán
keresztül pedig eljutott a világ minden sarkába.

A cég
bemutatása
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A Gano Excel

Cégünk élén

nagy
hangsúlyt fektet a kutatás-fejlesztésre. Ennek
köszönhetően termékeink minőségiek, és
széles választékban kaphatók, amire ügyfeleink
mindig bizalommal alapozhatnak. Nem titkolt
célunk, hogy hozzájáruljunk összes kliensünk
egészségi állapotának javulásához.

egy innovatív
szemléletű, álmait megvalósítani képes,
professzionális menedzser csapat áll, ami
garancia a gyors növekedésre. Csapatmunka,
pozitív attitűd, hatékony együttműködés jellemzi
tevékenységünket.

Sikerünk titka

Kiváltságos

tehát a
csapatmunkában rejlik. Cégünk célkitűzései
minden egyes alkalmazottunk célkitűzése is
egyben. Eltökélt célunk, hogy a Gano Excel
a világ első MLM-vállalatává nője ki magát.

helyzetben
érezzük magunkat, amiért a föld legnagyobb
organikus ganoderma-termőföldjével rendelkezünk, ami felgyorsítja nemzetközi
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Cégünkről

Cégünkről

1995 -ben alakult

terjeszkedésünket. Ennek megvalósításához
egy kompetens és dinamikus vezetőcsapat
áll rendelkezésükre. Globális célkitűzésünk a
„Tíz év alatt száz nemzet” szlogenben rejlik.
Energiánkat továbbra is új ötletek és koncepciók
kidolgozására fordítjuk, hogy ügyfeleinknek
a legjobb termékeket és kiszolgálást tudjuk
nyújtani.

Az egészséges életmód fizikai és szellemi
egészségünk fenntartásának eredménye.

Jólét
A szellemi és pénzügyi jólét teljessé teszi az
életet. Készek vagyunk arra, hogy motiváljuk
és segítsük ügyfeleinket ezeknek az értékes
céloknak a megvalósításában.

Társadalmi
felelősségvállalás
A közösségi jólét a társadalmi felelősségvállalás
által valósul meg, amit minden embernek
tudatosítania kell magában. Cégünk kitartóan
olyan közösségek megteremtéséért küzd,
amelyek figyelembe veszik mások szükségleteit.

Boldogság
Siker
Sikerről akkor beszélhetünk, amikor megvalósítjuk
célkitűzéseinket. Segítünk ügyfeleinknek
elérni céljaikat azáltal, hogy megtanítjuk őket
hatékonyabban kommunikálni, képességeiket
kifejezésre juttatni, tudatosan élni és optimistán
gondolkodni.
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A boldogság az élet egyik legfontosabb célja.
Hálásak vagyunk azért, hogy részesei vagyunk
isten áldásának, ajándékainak, és boldogan
osztjuk ezt meg minden emberrel.
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Filozófiánk

Filozófiánk

Egészség

Technikai háttér

Leow Soon Seng úr kezdetben az orchideafélék termesztését, valamint különböző
növények gyógyhatását tanulmányozta, majd 1983-ban kezdte el kutatásait gombafajtákkal
kapcsolatban Malajziában.

A Ganoderma lucidum (pecsétviaszgomba) egy hagyományos, kínai gyógyhatású gomba, amely
erőt és hosszú életet ígér fogyasztójának. Értékes és tápláló étrend-kiegészítő lévén világszerte
nagy tiszteletnek és elismerésnek örvend.

Felfedezte, hogy Malajzia 28-32 Celsius-fokos hőmérséklete, valamint a páratartalom
szintje ideális a ganoderma termesztéséhez. Sok teszt és kísérletezés után megállapította,
hogy az összes gombafajta közül a Ganoderma lucidum gyógyhatása kiemelkedő.
Leow úr meghonosította e típusok tenyésztését és a ganoderma száz százalékos organikus
termesztését. Termőföldnek egy sajátos komposztot használt, amely a következőket
tartalmazta: agyagos föld, növényi kéreg, teljes kiőrlésű rizsliszt és gumifából készült
fűrészpor.

Tudta,
hogy...?

Nem használunk kémiai anyagokat, növényvédő, rovarirtó szereket, hormonokat, így a
gyógyhatás teljes egészében megmarad. Ezen túlmenően, csak modern és komplex
technológiákat alkalmazunk a kutatás, termesztés, termelés
során egyaránt.

A régi időkben az emberek
hegyeket másztak meg, és
erdőket kutattak át azért, hogy
erre az értékes gyógyszerre,
a linghzigombára ráleljenek.
Kezdetben ezt a szert csak
királyi családok használhatták,
később pedig már széles körű
ünnepségeken dicsőítették.

Leow Soon Seng
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Ganoderma

Ganoderma

A Ganoderma lucidum a pecsétviaszgomba tudományos elnevezése. A világon körülbelül
80 ganoderma gombafajta létezik, ezek száma pedig folyamatosan növekszik, amint a
tudósok felfedeznek egy-egy újabb alfajt. Ezek a felfedezések tulajdonképpen a cégünk
által vezetett ganodermakutatások katalizátorai.

Mit tud Ön a Ganoderma
lucidum gombáról?

Sok betegség oka a szervezet működésében bekövetkezett egyensúly felborulása, amit a
felgyülemlő mérgek idéznek elő. A ganoderma segíthet a szervezetnek eltávolítani ezeket
a káros anyagokat, és megerősíteni az immunrendszert.
Ennek megfelelően a ganoderma sok betegség esetén támogatja a szervezet felépülését:
sárgaság, magas vérnyomás, hiperkoleszterinémia, szív- és érrendszeri megbetegedések,
immunbetegségek, májbetegségek, ízületi gyulladás, cukorbetegség, hörghurut és egyebek.1

Ganoderma

Ezen túlmenően a legutóbbi tudományos kutatások bebizonyították, hogy a ganoderma
rákellenes anyagokat tartalmaz, segíthet továbbá a vírusos és bakteriális megbetegedések
leküzdésében (beleértve a HIV-vírust is), valamint az öregedés lelassításában.
A ganoderma gyógyhatását aktív összetevőinek köszönheti: triterpének, poliszacharidok,
nukleozidok, szterinek, alkaloidok, zsírsavak, proteinek,
peptidek, aminosavak és egyéb szervetlen
elemek. Ezek közül a triterpének és a
poliszacharidok emelkednek ki a leginkább,
mivel bebizonyosodott, hogy jelentős
gyógyszerészeti értékük van.
A ganodermakészítmények fogyasztása
biztonságos, semmiféle méreganyagot
nem tartalmaznak.

Tények, adatok
Kutatások bebizonyították a ganoderma csodálatos biológiai tevékenységeit, beleértve
koleszterinszint-csökkentő, gyulladáscsökkentő, valamint rákos sejtek elleni citotoxikus hatását
is. Sok kísérlet rámutatott arra, hogy a ganodermában található poliszacharidok (1, 3-ß-D-glükán)
lehetnek az újabb antikarcinogének, amelyeket az immunterápiák alatt használnak.2

A ganoderma táp- és gyógyszerészeti értékeit
vizsgáló tanulmányok (legtöbbjük Kínában,
Japánban, Koreában és az Egyesült
Államokban készült) kimutatják, hogy
a ganoderma valóban tartalmaz
bioaktív összetevőket (például
triterpének, poliszacharidok),
amelyek hatékonyak lehetnek
a megelőzésben és bizonyos
betegségek legyűrésében, mint
például: magas vérnyomás,
cukorbetegség, sárgaság, rák és
AIDS.3

Ganoderma

Miért olyan vonzó
a ganoderma?

MEGJEGYZÉS
1. Fujita, R., Liu, J., Shimizu, K., Konishi, F., Noda, K., Kumamoto, S.,
Ueda, C., Tajiri, H., Kaneko, S., Suimi, Y. & Konodo, R. (2005). Antiandrogenic activities of Ganoderma lucidum. Journal of Enthopharmacology,
102, 17-112.
2. Liu, X, Yuan, J.P, Chung, C.K & Chen, X.J (2002). Antitumors activity of the sporoderm-broken
germinating spores of Ganoderma Lucidum. Cancer Letters, 182, 155-161.
3. Huie, C.W & Di, X. (2004). Chromatographic and electrophoretic methods for Lingzhi parmacologically
active components. Journal of Chromatography B, 812, 241-257.
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Hogyan hat a ganoderma?
A ganoderma fogyasztása számos reakciót válthat ki a szervezetből. Ezeket a következő öt
kategóriába soroljuk:

	A szervezet

idézik elő az általános egészségügyi állapot
javítása céljából. Ez a folyamat észrevehető és
mérhető, így ha a reakció túl erős, az adagot
csökkenteni kell.

feltérképezése (1–30 nap)
A ganoderma aktív összetevői elkezdik
szabályozni a szervezet működését. Ebben
a szakaszban apró, de érezhető hatások
tapasztalhatóak, a hatóanyagok felderítik
a mérgeket és a rejtőző betegségeket a
szervezetben.

Felépülés (6–24 hónap)

Ganoderma

	Méregtelenítés (1–30 hét)

A ganoderma segít eltávolítani a szervezetből
a húgy- és tejsavtöbbletet, a fölösleges
koleszterint, a zsírlerakódást, illetve a felgyülemlett méreganyagokat a keringési
rendszeren, vizeleten, székleten, izzadáson
keresztül, valamint keléseken, kiütéseken,
köpeten és nyálkás váladékon keresztül.
Ezek a szervezetben zajló méregtelenítési
folyamatok jelei.

Ganoderma

A ganoderma folytatja a szervezet megújító
tevékenységét az immunrendszer erősítése,
valamint a szervek és a megbetegedett
rendszerek működésének támogatásával.
Mindazonáltal vitaminokkal és esszenciális
ásványokkal a ganoderma hozzájárul a
felépülési folyamat felgyorsulásához.

Fiatalító hatás (1–3 év)
Ebben a periódusban a ganoderma a szervezet működését optimális szinten tartja,
tehát hosszú távú fogyasztása által meg lehet
tapasztalni a szervezet optimális egészségi
állapotát.

Szabályozás (1–12 hónap)
Ebben az időszakban a ganoderma aktív
összetevői a szervezet különböző reakcióit

* A fent leírt folyamatok időtartama egyéntől
függően változhat.
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Triterpének

A triterpének a ganoderma keserű elemei. Kutatók
megállapították, hogy a triterpén jelentős biokatív
tulajdonsággal bír: antioxidáns, májvédő funkciója
van, vérnyomás- és koleszterinszint-csökkentő,
valamint megakadályozhatja vérrögök kialakulását
bizonyos enzimek kiküszöbölésével.

Poliszacharidok

Ganoderma

A ganodermában található poliszacharidoknak tuladonítható a gomba gyógyhatása. A poliszacharidok
immunépítő tulajdonságokkal bírnak, intenzíven
növelik a limfociták számát, és serkentik az antitestek termelését.

Szerves germánium

A ganodermában lévő szerves germánium men�nyisége közvetlen összefüggésbe hozható a rák
elleni küzdelemmel. Ez az anyag direkt módon
stimulálja a metabolikus védekező rendszert
(fokozza az anyagcserét). Ennek megfelelően a
szerves germániumnak antimutagén, immunmodulátor, antioxidáns és rákellenes hatásokat is
tulajdonítanak.

Adenozinok, nukleozidok

Az adenozin egy nukleozid, ARN komponens.
Gyógyhatásai fontosak. A szívgyógyszerészetben
ritmusszabályozóként is használják.

Proteinek

A ganodermában és spóráiban található proteinek
mitogenikus aktivitást mutatnak. Az egyik legújabb
immunmodulátor protein neve Ling Zhi-8, amely a
ganoderma fonalában képződik.

Alkaloidok, vitaminok, szteroidok
Az alkaloidok növényekben megtalálható szerves
anyagok, amelyek hozzájárulnak a szervezet
egészségének fenntartásához. A szteroidok csoportjából az egyik legfontosabb a ganodoszteron,
amelynek májvédő tulajdonságai is vannak. Ezek
mellett a ganodermában sok más vitamin közt
megtalálható a C- és E-vitamin, valamint a béta-karotin.

Komplexumok

A proteinekhez kapcsolódó poliszacharidok hatékonyak a herpes simplex vírusok elleni küzdelemben,
sőt a Ganoderma lucidum poliszacharid-peptidjének
antioxidáns hatása is van.

Élelmi rostok

A ganoderma olyan élelmi rostokat tartalmaz,
amelyek a béta-glükán, a kitin és a poliszacharidok
családjába tartoznak. Fizikai tevékenység során
ezek a rostok magukba szívják a káros anyagokat,
mint például a karcinogéneket, és megakadályozzák azok felszívódását a belekbe, felgyorsítva a
kiválasztást. Ennek megfelelően nagy szerepet játszanak a vastagbél- és végbélrák megelőzésében.

A szervezet
lehetséges reakciói
ganoderma fogyasztására
A betegség tünetei

A szervezet
reakciói

Aranyér

Véres széklet, gyulladt és
fájdalmas végbélnyílás.

A tünetek
erősödhetnek, de
az egészségi állapot
fokozatosan javulhat.

Az adenozin tisztítja a vért.

Asztma

Száraz vagy váladékos
köhögés fulladásérzettel
társítva, légszomj,
kiszáradt száj, fáradtság,
álmosság.

A fulladásérzet és a
köhögés két-három
napig tart, váladékkal
társulva.

A vírusos fertőzés és a
hisztamin kiválasztása
megelőzhető, a légcső izmai
ellazulhatnak.

Betegségtípus

Enzimek

A ganoderma számos enzimet tartalmaz, például
dizmutázt, amely antioxidásként hat, így nagy szerepe van a veszélyes szabad gyökökkel szembeni
védekezésben.
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Gyógyulási folyamat

Ganoderma

Ganoderma lucidum-összetevők

Cukorbetegség

Ganoderma

Érelmeszesedés

A betegség tünetei

A szervezet
reakciói

Gyengeség, fáradtság, a
sebek lassú gyógyulása,
állandó szomjúság és
éhségérzet.

A kezek és a
lábak könnyen
megduzzadnak, a vér
cukorszintje pedig
egy hétig magas
lesz; utólag a beteg
állapota fokozatosan
javulni kezd.

A ganoderma segíthet
a vércukorszint
csökkentésében,
növekedésre stimulálva
a hasnyálmirigy
inzulintermelését.

A betegségre
jellemző tünetek
jelenhetnek meg.

Az adenozin feloldja a
koleszterint, és semlegesíti
a zsírt, mindeközben
megakadályozza a
vérrögök kialakulását a
vérlemezekben, és erősíti
a szívizomzatot.

Magas vérnyomás és
szívbetegségek.

Gyógyulási folyamat

Gyomorfekély

Mellkasi fájdalom,
étvágytalanság, nehéz
nyelés.

Hasfájás,
megjelenhet a
hasmenés is, de az
étvágy növekedhet.

A ganoderma keserű
komponense megerősítheti
a beleket, és stimulálhatja az
emésztőrendszert.

Hasmenés

Gyakori ürítés és
gázkibocsátás.

Gyakori ürítés,
a tünetek
fokozódhatnak.

A ganoderma keserű
komponense semlegesítheti
a szervezet savasságát.

Hematuria

Fájdalmas vizelés és
fehéres színű vizelet.

A fájdalomérzet
erősödik.

A poliszacharidok antitesttermelésre stimulálják a
szervezetet.

Hepatitisz

Gyengeség, barnás
színű vizelet,
étvágytalanság és
fájdalmas ízületek.

A tünetek
erősödhetnek,
de az étvágy
fokozódhat.

A poliszacharidok a
csecsemőmirigyet stimulálják
a vírusos fertőzéssel
szemben.
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Betegségtípus

Herpesz

A szervezet
reakciói

A betegség tünetei
Gyűrűs formájú,
pirosas, duzzadt
foltok, amelyek
váladékot tartalmaznak.

Gyógyulási folyamat

A fertőzött sebre
jellemző tünetek
jelentkezhetnek.

A ganodermában lévő savak
javíthatják a bőr állapotát.

Influenza

Váladékok,
torokfájás, tüsszentés
és könnyezés.

Váladékkiválasztás.

A ganoderma keserű
komponense segíthet
a hisztaminkiválasztás
és az allergia
csökkentésében.

Köszvény

Fájdalom és gyulladás
a hajlatokban,
kipirosodás és
duzzadt ízületek.

A fájdalom
erősödhet, a láz
emelkedhet.

A ganoderma csökkentheti
a szervezet húgysavtermelését.

Fáradtság, a
szaglóképesség hiánya.

Az orr napokig
folyamatosan be van
dugulva.

A ganoderma keserű
összetevői segíthetnek
a váladékmennyiség
és az allergia
csökkentésében.

Orrdugulás

Pattanások

Eltömött pórusok és
pattanásos bőr.

Még több pattanás
megjelenése.

A ganoderma méregtelenítő
tulajdonsága javítja a máj
működését, a fekete
pontok pedig szép lassan
eltűnnek az arcról,
amint a hormonok
egyensúlyba kerülnek.

Pikkelysömör

Piros foltok a bőrön,
amelyek fehér vagy
szürkés hámmal vannak
beborítva.

A tünetek
erősödhetnek, de
az egészségi állapot
fokozatosan javulhat.

A ganodermában lévő savak
javíthatják a bőr állapotát.
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Ganoderma

Betegségtípus

A betegség tünetei

A szervezet
reakciói

Gyógyulási folyamat

Székrekedés

Renyhe belek, a
széklet száraz, és az
ürítés kevesebb, mint
heti három alkalommal
történik.

A beteg mozgás
közben heveny
fájdalmat érez.

Javítja az anyagcserefolyamatokat és a belek
mozgását.

Tífusz

Láz, reumatikus
fájdalmak.

A tünetek
erősödhetnek,
de az állapot
fokozatosan javul.

Csökkentheti a betegség
tüneteit.

Tuberkulózis

Váladékos köhögés,
testsúlyvesztés,
fáradtságérzet.

Folyamatos
köhögés.

A ganoderma keserű
összetevői segítenek
váladékmennyiség
és az allergia
csökkentésében.

Veseproblémák

Gyengeség, sápadtság,
duzzadt kezek, lábak,
az alsó végtagok reggel
fájdalmasabbak.

Gyakori vizelés és
felduzzadó arc, a
végtagok állapota
javulhat.

A poliszacharidok antitesttermelésre ösztönözhetik a
szervezetet.

Étrend-kiegészítők
18

Termékek

Ganoderma

Betegségtípus

GANODERMA

EXCELLIUM
az agy frissítője

1

A Ganoderma kapszulát a gyógynövények csodatévő királyaként emlegetett
ganodermagomba hat fajtájának keverékéből állítják elő. A Ganoderma kapszula erősíti
az immunrendszert, normalizálja a szervezet általános működését, és növeli természetes
ellenállóképességét.

2

A Ganoderma kapszula több mint 200
aktív összetevőből áll, amelyek három
csoportra oszthatók:
• 30% vízben,
• 65% szerves oldószerben,
• 5% illó oldószerben oldódik.

Kiszerelés:
Egy doboz 90 darab
275 mg-os kapszulát tartalmaz

Alkotóelemek:

Termékek

•
•
•
•

Poliszacharidok
Szerves germánium
Adenozin
Triterpén

Az Excellium a Ganoderma lucidum micéliuma, azaz gombafonala, amely számos
összetevőt tartalmaz, például vitaminokat, ásványokat és enzimeket. A Gano Excel úttörő
a micélium gyártásában és forgalmazásában. A benne lévő poliszacharidok segítenek a
vércukorszint szabályozásában, és serkentik a hasnyálmirigy működését. Ezenkívül az
Excellium igazi agyserkentőként is ismert.

•
•
•
•
•

Poliszacharidok
Szerves germánium
Vitaminok
Ásványok
Fehérjék

Összetevők:

Összetevők:

• Ganoderma lucidum

• Ganoderma lucidum-micélium
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Kiszerelés:
Egy doboz 90 darab
425 mg-os kapszulát tartalmaz

Alkotóelemek:

Termékek

a tisztulás belül kezdődik
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GANO GARCINIA

a testsúlycsökkentés egészséges változata
A Gano Garcinia két trópusi növény (Garcinia atroviridis, Tamarindus indica) és a
ganoderma keveréke. A két gyümölcs dehidratált kivonata gazdag HCA savban, amely
megakadályozza a szervezetben a zsírlerakódást, és csökkenti az étvágyat. Hatékonyan
tisztítja a beleket, így szedése tisztítókúrák alatt is javasolt.

CORDYCEPS
lélegezzen egészségesen!

Ez a típusú gomba tavasszal jelenik meg a föld felszínén. Kúp alakú, barna színű, és 5-15
cm magasságra nő. Ennek a természetes antibiotikumnak a szedése számos esetben
javasolt. Kutatások szerint a csontvelőt, a májat és a tüdőt tisztítja, daganatellenes hatását
is bebizonyították. Erős immunrendszer-erősítő, gyulladásgátló, anyagcsere-szabályozó.
Energiaszint- és teljesítménynövelő hatása miatt a sportolók is előszeretettel fogyasztják.

Kiszerelés:
1 doboz 120 darab
410 mg-os kapszulát tartalmaz

Alkotóelemek:
• Hidroxi-citromsav (HCA)
• A ganoderma aktív
összetevői

Kiszerelés:
1 doboz 60 darab
525 mg-os kapszulát tartalmaz

Alkotóelemek:
• Cordyceps sinensis

1 darab kapszula tartalma:

Termékek

Termékek

• 287 mg Garcinia atroviridis
• 102,5 mg Tamarindus indica
• 20,5 mg Ganoderma lucidum
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ROYAL EXCELLIUM
a hosszabb életért

1
2

Ez a természetes táplálékkiegészítő egy biológiai stimuláns, amelynek energetizáló
hatása van. Regenerálja az idegsejteket, csökkenti a vér koleszterinszintjét, és rendkívüli
szerepet tölt be a sejt anyagcseréjében.
Mivel a ganoderma és egy méhészeti termék kombinációjáról van szó, a következő esetekben is
javallott: műtéti beavatkozások vagy nehéz kezelések után, menopauza, kimerültség, krónikus
fáradtság, gyengeség, csökkent szellemi teljesítőképesség, étvágytalanság, vérszegénység,
anorexia.
Kiszerelés:
1 doboz 60 darab
575 mg-os kapszulát tartalmaz

Alkotóelemek:
•
•
•
•
•

Poliszacharidok
Szerves germánium
Vitaminok
Ásványok
Fehérjék

Összetevők:
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Meleg italok

Termékek

Termékek

• Méhpempő
• Ganodermamicélium

GANOCAFÉ MOCHA
egy finom választás

GANOCAFÉ CLASSIC
egy egészséges ébresztő

1

A Ganocafé Mocha kávé, növényi tejszín, sovány tej- és kakaópor, valamint természetesen
a kihagyhatatlan Ganoderma lucidum-kivonat exkluzív keveréke.

2

Íze lágy, krémes, aromával teli. A fáradtság és a stressz ellen is hatékonyan lép fel,
ugyanakkor növeli a koncentrálóképességet.

1
2

A kávé gondosan válogatott, íze erőteljes, aromateli, az első perctől fogva rabul ejti önt. A
Ganocafé Classic a Ganoderma lucidum-kivonat energetizáló hatásának köszönhetően
frissít és formában tart.
Elsősorban túlhajszolt vagy testsúlyproblémával rendelkező emberek számára ajánlott.
A kávé vitaminokban és antioxidánsokban bővelkedik, növeli a vitalitást, és hosszú ideig
megőrzi a szervezet magas energiaszintjét.

Alkotóelemek:
Kiszerelés:
Egy doboz 15 tasak 28 g-os
kávéport tartalmaz

• Poliszacharidok
• Szerves germánium
• Vitaminok

Összetevők:
• Kávé
• Kakaópor
• Ganoderma lucidum-kivonat
• Nádcukor
• Sovány tejpor
• Növényi tejszín

Kiszerelés:
Egy doboz 30 tasak 3 g-os
kávéport tartalmaz

Alkotóelemek:
• Poliszacharidok
• Szerves germánium
• Vitaminok

Termékek
Produse

Produse
Termékek

Összetevők:
• Kávé
• Ganoderma lucidum-kivonat
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GANOCAFÉ 3 IN 1
a világ első jótékony hatású kávéja

1

2

A Ganocafé 3 az 1-ben a Gano Excel legkedveltebb terméke. A világ első olyan itala, amely
kombinálja a kávét és a Ganoderma lucidumot, kiérdemelve ezzel a „világ első egészséges
kávéja” címet. Ez a kávé erősen energetizál. Tudományos kutatások kimutatták, hogy
mérsékelt fogyasztás mellett nincs semmiféle mellékhatása, és csökkentheti bizonyos
betegségek kialakulásának kockázatát.

OLEAF GANO ROOIBOS DRINK
az egyedi tea

1

A Oleaf Gano Rooibos Drink (szuperoxid-dizmutáz) rooibos tea (Asphalatus linealis) és
Ganoderma lucidum keveréke.

2

A SOD egy antioxidáns tartalmú endogén enzim (a szervezet által termelt), amely védelmet
nyújt a szabad gyökök támadása ellen.

A Ganocafé 3 az 1-ben finom ízét a következő három fő összetevőnek köszönheti:
minőségi kávé, növényi tejszín, nádcukor.

Kiszerelés:
Egy doboz 20 tasak 21 g-os
kávéport tartalmaz

Alkotóelemek:
• Poliszacharidok
• Szerves germánium
• Vitaminok

Kiszerelés:
Egy doboz 20 tasak 2 g-os
filtert tartalmaz

Alkotóelemek:
• A ganoderma aktív összetevői
• SOD Tea aktív összetevők

Összetevők:
Kávé
Ganoderma lucidum-kivonat
Nádcukor
Növényi tejszín

Összetevők:

Termékek

• Rooibos és Ganoderma lucidumkivonat
• Koffein- és csersavmentes

Termékek

•
•
•
•
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GANO C’REAL
SPIRULINA

GANO SCHOKOLADE
ha szereted a forrócsokit, ez lesz a kedvenc italod

egy jó naphoz jó kezdés kell

A Gano C’Real Spirulina az egészséges napindító. Ganoderma lucidum-kivonatot, tengeri
kék-zöld algát, gabonapelyhet, növényi eredetű tejszínt és nádcukrot tartalmaz. Tápláló
eledel az egész család számára.

A Gano forrócsoki kiváló minőségű kakaóból, növényi eredetű tejszínből, valamint
micéliumkivonatból (21 napos Ganodrema lucidum) készül. A micéliumkivonat (amely
szervesgermánium-tartalmának köszönhetően az agy frissítőjeként ismert) növeli a vér
oxigénellátottságát, és csökkenti a szabad gyökök számát.

2

Kezdje a napját egy csésze Gano C’Real Spirulinával!

Alkotóelemek:

Alkotóelemek:
Kiszerelés:
Egy doboz 15 tasak 30 g-os
filtert tartalmaz

• A ganoderma aktív összetevői
• Spirulina
• Gabonapehely

Összetevők:

Összetevők:

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Termékek

Kakaó
Micéliumkivonat (Excellium)
Nádcukor
Növényi tejszín
Sovány tejpor

Termékek

Gabonapehely
Spirulina
Ganoderma lucidum-kivonat
Nádcukor
Növényi tejszín

Kiszerelés:
Egy doboz 20 tasak 30 g-os
kakaóport tartalmaz

• Poliszacharidok
• Szerves germánium
• Vitaminok
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GANO HAZELNUT COFFEE
egy újabb jó választás az ízlelőbimbók kedvére

1

A Ganocafé Hazelnut mogyoróízű kávéital a Gano Excel legújabb melegital-terméke.
Minőségi instant kávé, Ganoderma lucidum és erdeimogyoró-aroma szédítő
keverékének eredménye.

2

Ennek a kombinációnak köszönhetően a kávé íze krémes, intenzív, kellemes aromájú,
a Ganoderma lucidum által pedig kifejti jótékony hatását.

Alkotóelemek:

Kiszerelés:
Egy doboz 20 tasak 23 g-os
kávéport tartalmaz

• Poliszacharidok
• Szerves germánium
• Vitaminok

Összetevők:

Testápoló szerek
32
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Termékek

Kávé
Ganoderma lucidum-kivonat
Növényi tejszín
Nádcukor

Termékek

•
•
•
•

GANO FRESH

KIBNABALU SOAP

a sikeres mosoly titka

bőre érezni fogja a különbséget

1

Friss mentát és Ganoderma lucidum-kivonatot tartalmazó, fluoridmentes fogkrém,
amely segít megőrizni a száj állandó frissességét.

2

Már az első használatkor érezni fogja az összetevők minőségét, amelyek a ganoderma
aktív elemeivel vegyítve hatékonyan védik az ínyt és a fogakat.

3

Hosszabb ideig tartó használata során megszünteti a bosszantó fogínyvérzést, finoman
leszedi a fogkövet, ugyanakkor megerősíti a fogzománcot.

Kiszerelés:
150 g-os tubus

Összetevők:
Szorbit
Glicerin
Szilícium
Xantángumi
Nátrium-szacharinát
Ganoderma lucidum-kivonat
Jóváhagyott színezékek és
aromák

Az ősidőkben a király- és hercegnők kecsketejben fürödtek, hogy nekik legyen a
legfinomabb, hidratált bőrük. Az ázsiai királyi háztartásokban a kecsketejet és a
ganodermát több ezer évig eredményesen használták. A Gano Excel összevegyítette
ezt a két alkotóelemet, és így jött létre a Gano Soap. A cél az volt, hogy a szappan kiváló
bőrvédő legyen: mélyen tisztítsa és hidratálja bőrt, felgyorsítva a bőr betegségeinek
gyógyulási folyamatait.

2

A Gano szappan használata a következő betegségek
esetén kimondottan ajánlatos:
• Pikkelysömör
Kiszerelés:
• Ekcéma
Egy doboz 2 darab 100 g-os
• Pattanások
szappant tartalmaz
• Bőrallergiák és
seborrhoeás bőrgyulladás

Termékek

Összetevők:
• Kecsketej
• Ganoderma lucidum

Termékek

•
•
•
•
•
•
•

1
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GANO EXCEL
MARKETINGTERV
1. PONTGYŰJTŐRENDSZER
A Gano Excel pontgyűjtő-halmozó marketingmodellt alkalmaz, amely lehetővé teszi, hogy
mindenki a saját munkaritmusának megfelelően
dolgozzon. A személyes és csoportos pontok
hónapról hónapra halmozódnak, és így egyre
magasabb szinteket és bónuszokat lehet elérni/
megvalósítani. Ez a típusú értékesítési modell a
világ legbarátságosabb hálózatépítő rendszere.
A sikertelenségnek minimális esélye sem lehet,
amennyiben komolyan vesszük a benne rejlő
lehetőséget. Egy másik jó hír, hogy a pontgyűjtésnek nincs időhatára, az egyszer már megszerzett
pontok és rangok sosem évülnek el.

MARKETINGTERV

2. KÖNNYÍTETT BELÉPÉSI FELTÉTELEK –
KIS BEFEKTETÉS

MARKETINGTERV

Más MLM-cégekkel szemben, ahol általában
a belépő termékcsomag ára nagyon magas, a
Gano Excel alacsony és elérhető árakkal dolgozik. Nem ösztönzünk senkit erőteljes tagtoborzásra vagy termékvásárlásra a regisztrációkor.
Büszkék vagyunk termékeinkre, ezért minden
egyes, a hálózatunkba belépni vágyó embernek
37

azt javasoljuk, hogy a belépéskor vásároljon egy
olcsó kezdőcsomagot, amely termékkatalógust
is tartalmaz.

MARKETINGTERV

sikerképlet a Gano Excelnél

MARKETINGTERV

5. CSOPORTTELJESÍTMÉNY-BÓNUSZ (GPB)
ÉS VEZETŐI KÉPESSÉGI BÓNUSZ (LPB)
Marketingtervünket lépcsőzetesen alakítottuk
ki. A jutalékot minden elért szintnek megfelelően adott százalékban határoztuk meg, az ön
csoportja által megvalósított összpontszám
alapján. Ennek a jutaléknak a mértéke a jutalékalap 5%-ától 40%-áig is terjedhet. Jutalékban
részesülhet továbbá a csoportjának tagjai által
elért százalékos szintek különbségének köszönhetően. Amikor valamely csoporttag eléri
az ön szintjét, a különbözeti bónusz megszűnik.
3. MINIMÁLIS TELJESÍTMÉNY – KÖNNYŰ
FENNTARTÁS
Ahhoz, hogy minden hónapban jogosult legyen a jutalék kifizetésére, csak 60 személyes
értékesítési pontot kell teljesítenie, saját csoportjának pedig 180-at. Ez az alacsony elvárás
a teljesítménnyel szemben nem terheli le havi
pénzügyi elkötelezettségeit, és megkönnyíti
bárki számára a döntést abban a kérdésben,
hogy csatlakozzon-e a Gano Excelhez.
4. MAGAS NYERESÉGHÁNYAD A KISKERESKEDŐI ÉRTÉKESÍTÉSEKBEN
A Gano Excel termékek nagy választékának
árusításával azonnali nyereségre tehet szert

6. VEZETŐI KÉSZSÉGFEJLESZTŐ
BÓNUSZ (LDB)
Ez a típusú bónusz a vezetőknek jár. Onnantól
kezdve, hogy ön eléri az igazgatói vagy annál
magasabb szintet, jogosult lesz az LDB-re azáltal, hogy támogatja a saját alsó vonalain lévő
igazgatók fejlődését. A Gano Excel öt generációs mélységig az ön alatt található igazgatók
személyes csoportpontjaiból (PGPV) generációs
bónuszban részesíti önt, igazgatói generációnként lefelé haladva csökkenő, százalékos értékben. Az összjutalékalapba az első generációs
igazgatók személyes csoportpontjainak 5%-a
kerül, a második generációsokénak 4%-a, míg
az ötödik generáció igazgatói 1%-kal járulnak
hozzá.
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7. LUXUSAUTÓ-ALAP (LCF)
Ez egy rendkívül vonzó alap, amely arra ösztönzi a Gano Excel-vezetőket és -tagokat, hogy
olyan havi jövedelemre tegyenek szert, amely
lehetővé teszi akár egy álomautó megvásárlását
is. Egy személygépjármű egyrészt örömforrás
az életünkben, másrészt pedig saját üzletünk
reklámozási eszköze.
A luxusautó-alap a Gano Excel fő ösztönző programja vezetői számára. A társasági összjutalékalap 3%-a arra szolgál, hogy abból finanszírozzuk
az LCF-re jogosultakat tíz generációra kiterjedően, beleértve az ön személyes értékesítési
eredményeit (G0). Ennek elérése érdekében
mindössze annyit kell tennie, hogy létrehoz és
fenntart három külön csoportot (lábat), amelyek
havi hozzájárulása az összjutalékalaphoz egyenként nem kevesebb, mint 10 000 pont.
8. KIRÁLYI GYÉMÁNT NYERESÉGRÉSZESEDÉS (RDPS)
Az RDPS egy havi, bevételarányos bónuszhalmaz, amely a társasági összjutalékalap (CV) 20%át teszi ki, és kifizetendő azoknak a tagoknak,
akik teljesítik a meghatározott csoportpontokat és
feltételeket (minimum gyémántigazgatói ranggal
rendelkezőknek). Ez a jutalék kilenc generáción át
fizetendő. Mértéke a csoportok teljesítményének
szintjétől függ. Minél több nagy teljesítményű
csoportja alakul ki, annál több generáció által
bővül az ön nyereségrészesedése.
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9. ELNÖKI NYERESÉGRÉSZESEDÉS (PPS)
A PPS szintúgy egy bevételarányos bónuszhalmaz, amely a társasági összjutalékalap (CV)
2%-át teszi ki, és kifizetendő azok számára, akik
teljesítik a meghatározott csoportpontokat és
feltételeket (minimum királyi koronás nagyköveti
(RCA) ranggal rendelkezőknek). Ez a jutalék tíz
generáción át fizetendő (beleértve személyes
értékesítési eredményeit). Jövedelme mértékét csoportjai teljesítményének nagyságrendje
határozza meg. Az RCA vagy PCA rangokat
és a szükséges feltételeket teljesítő vezetők
osztoznak a társasági összjutalékalap (CV) 1
és 2%-ában.
10. ÖSZTÖNZŐ ÁLOMNYARALÁSOK
A Gano Excel rendszeresen álomutazásokkal
ösztönzi vezetőit és hálózatépítőit, így nyújtva
lehetőséget arra, hogy a világ legromantikusabb
és legegzotikusabb helyeire is eljuthassanak.
Ezek időszakos promóciók, amelyeket mindig
az aktuálisan megadott feltételeket teljesítők
részére kínálunk fel. Időközönként a megcélzott
útirányokról bejelentéseket teszünk közzé.
11. NEMZETKÖZI SZPONZORIZÁCIÓ
Mivel a Gano Excel már több mint 68 országban jelen van, minden tagunk részesül a
globális jutalékból, és jogosult a nemzetközi
szponzorációra.

MARKETINGTERV

(25%): nagykereskedői beszerzési áron vásárol,
és ajánlott kiskereskedői árakon értékesíthet.

Kis
kereskedői
értékesítés
25%

MARKETINGTERV

Státus

Csoportteljesítmény bónusz
5%-20%

Vezetői
képességbónusz
26-40%

Vezetői
készségfejlesztő
bónusz
15%
1
2
3
4
5
5% 4% 3% 2% 1%

Áthidaló generációs bónusz

MARKETINGTERV
Luxusautó-alap
3%
1

2 3

4

5 6 7 8 9 10 0 1 2 3 4 5 6 7 8

Lásd az ábrát!

Elnöki
nyereségrészesedés
2%

Királyi gyémánt
nyereségrészesedés
20%

Lásd az ábrát!

9

Nemzet
közi
támogatás

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Lásd az ábrát!

Termékforgalmazó

(M)

Igen

5%-17%

Igen

Igazgató

(D)

Igen

20%

Igen

Igen

Rubinigazgató

(RD)

Igen

26%

Igen

Igen

Gyémántigazgató

(DD)

Igen

32%

Igen

Igen

Igen

Igen

Ezüst gyémántigazgató

(SDD)

Igen

35%

Igen

Igen

Igen

Igen

Arany gyémántigazgató

(GDD)

Igen

38%

Igen

Igen

Igen

Igen

Királyi korona gyémántigazgató

(CDD)

Igen

40%

Igen

Igen

Igen

Igen

Királyi korona nagykövet

(RCA)

Igen

40%

Igen

Igen

Igen

Igen (1%)

Igen

Elnöki korona nagykövet

(PCA)

Igen

40%

Igen

Igen

Igen

Igen (2%)

Igen

LUXUSAUTÓ-ALAP (3%)
Minősítés:
a)	gyémántigazgató és a feletti rang
[PPV = 60] és [PGPV = 180]
b) három csoport × 10 000 GPV
(A) Képlet: 3% × teljes vállalati CV × (az ön
összes CV-je / összes minősített CV-je)
(B) Képlet: saját össz CV =>
40

100% ×
személyi
eladás

+

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%

×
×
×
×
×
×
×
×
×
×

1. Generáció totál CV
2. Generáció totál CV
3. Generáció totál CV
4. Generáció totál CV
5. Generáció totál CV
6. Generáció totál CV
7. Generáció totál CV
8. Generáció totál CV
9. Generáció totál CV
10. Generáció totál CV

PPV = személyes pontérték
PGPV = személyes csoportpontérték
CV = jutalékalap
GPV = csoportpontérték
G0, Gl stb. = első, második generáció stb.
DD = gyémántigazgató
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Pozíció

Előfeltételek

Csoport × GPV

NYERESÉGRÉSZESEDÉS (20%)
G0

G1

G2

G3

G4

G5

Királyi gyémántigazgató

R DD

1DD

2G × 5000

6%

3%

Királyi ezüst gyémántigazgató

RSDD

2 DD

3G × 8000

8%

5%

2%

Királyi arany gyémántigazgató

RGDD

4 DD

4G × 10 000 vagy 3G × 20 000

8%

7/%

4%

2%

Királyi korona gyémántigazgató

RCDD

6 DD vagy több 5G × 15 000 vagy 4G × 25 000

8%

8%

5%

3%

2%

Királyi korona nagykövet

RCA

6 DD vagy több 6G × 20 000 vagy 5G × 30 000

8%

8%

6%

4%

3%

2%

Elnöki korona nagykövet

PCA

6 DD vagy több 7G × 30 000 vagy 6G × 50 000

8%

8%

7%

5%

4%

3%

Minősítés:

a) Gyémántigazgató és a felett
b) [PPV = 60]
c) [PGPV = 180]
Jutalékszámítás:
20% × teljes vállalati CV × (az ön összes CV-je / összes minősített CV-je)

ELNÖKI NYERESÉGRÉSZESEDÉS (2%)
Minősítés:

a) Csak királyi korona nagykövetek és elnöki korona nagykövetek esetében
b) [PPV = 60] és [PGPV = 180]
A képlet megegyezik a luxusautó-alapnál lévő számítással:
RCA jutalékszámítás:
1% × teljes vállalati CV × (az ön összes CV-je / összes RCA összes CV-je)
PCA jutalékszámítás:
1% × teljes vállalati CV × (az ön összes CV-je / összes RCA összes CV-je)
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G6

G7

G8

G9

2%

1%

1%

1%
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KIRÁLYI GYÉMÁNT

