


KAHVE’NİN	  	  
BÜYÜLÜ	  DÜNYASI	  



Bir kahvenin 40 yıl hatrı, �
                        bir ömür kazancı var.











Yüksek	  oranda	  Bitkisel	  Omega	  3	  içerir.	  



Kırmızı	  Reishi	  Mantarının	  BoşalIm	  Sistemine	  Etkileri	  



BÖBREKLER	  
	  

Böbrekler	  sodyum,	  potasyum	  gibi	  
kimyasallarin	  vücu9aki	  dengesini	  sağlar;	  

kanı	  süzer	  ve	  sabit	  asiditede	  (pH)	  
kalmasını	  sağlar.Kırmızı	  Reishi	  böbreğin	  

bu	  düzenleyici	  fonksiyonlarında	  
yardımcıdır.	  

PROSTAT	  HASTALIĞI	  

Erkeklerde	  yaş	  ilerledikçe	  prosta9a	  normal	  olarak	  
bir	  büyüme	  olmaktadır.Bu	  da	  normal	  idrar	  akışında	  
azalmaya,	  gece	  sık	  tuvalete	  çıkmaya	  ve	  başka	  
problemlere	  neden	  olabilir.	  Ayrıca	  ileri	  yaşlarda	  
prostat	  kanseri	  riski	  de	  artmaktadır.	  Her	  iki	  
durumda	  da	  Prostat	  Specific	  AnMgen	  (PSA)	  seviyesi	  
artmaktadır.	  
	  
Kırmızı	  Reishi	  kullanımı	  PSA	  seviyelerinde	  belirgin	  
düşüşlere	  neden	  olur	  (bu	  etki	  en	  az	  bir	  aylık	  
kullanım	  sonucunda	  görülebilir.	  



Kırmızı	  Reishi	  Mantarının	  Bağışıklık	  Sistemi	  Etkileri	  



Kırmızı	  Reishi	  Mantarının	  Bağışıklık	  
Sistemi	  Etkileri	  
	  
	  
Bağışıklık	  sisteminin	  ana	  işlevi	  vücuda	  giren	  virus,	  bakteri	  ve	  
diğer	  mikroplar	  gibi	  patojenleri	  belirlemek	  ve	  bunlar	  vücuda	  
herhangi	  bir	  zarar	  vermeden	  bertaraf	  etmekMr.	  
	  
Kırmızı	  Reishide	  bulunan	  polisakkaritlerden,	  bağışıklık	  
sisteminin	  en	  önemli	  hücreleri	  olan	  makrofaj	  T-‐hücrelerinin	  
miktarının	  artmasına	  ve	  akMf	  hale	  gelmesine	  etki	  eQği	  
bilimsel	  olarak	  kanıtlanmışRr.	  	  
	  
Kırmızı	  Reishinin	  düzenli	  tükeMmi	  bağışıklık	  sistemini	  
güçlendirir.	  
	  



Kırmızı	  Reishi	  Mantarının	  	  
Fiziksel	  Görünüşünüze	  Etkileri	  

	  



Kan	  akışını	  ve	  dolayısıyla	  cilde	  
gelen	  besin	  miktarını	  arSrarak	  
cil9e	  iyileşMrici	  (anM-‐aging)	  	  

etkiler	  gösterir	  

Vücudun	  biriken	  toksinlerden	  
ve	  fazla	  yağlardan	  

temizlenmesini	  kolaylaşRrılır	  

Güneş	  yanıklarında,	  
aknelerde	  ve	  diğer	  cilt	  
problemlerinde	  etkilidir	  



	  İnce	  kırışıklıkları	  giderir	  ve	  	  
yaşlılık	  lekelerinin	  rengi	  açılır	  

Sürekli	  kullanım	  ile	  stres	  
seviyesinde	  azalma,	  uyku	  

düzeninde	  düzelme	  görülür.	  

Yüksek	  koruma	  faktörlü	  güneş	  
kremlerinin	  içeriğinde	  yer	  alan	  
reishi	  güneşin	  zararlı	  etkilerine	  

karşı	  etkilidir.	  



Reishi Coffee 
Klasik( 30 poşet)



Reishi Coffee 
Klasik(5 poşet)

Kaliteli Toz Kahve ve Reishi mantarı’nın harika lezzeti 
kahve severler ile buluşuyor.



Reishi Coffee 
3’ü 1 arada

(20 poşet)


Kahve, Krema, Şeker ve 
Reishi Mantarının eşsiz uyumu. 	  

Reishi Coffee 
3’ü 1 arada

(5 poşet)




Kakao’nun mutluluk veren, yüze gülümseme getiren aroması, kremanın o çekici 
beyazlığı, kahvenin ise tiryakilik yaratan hissettirdikleri, az sertliğinin karakteri 

Reishi mantarıyla harmanlanarak  sunulmuş hali.

Reishi Coffee �
Mocha �

(15 poşet)

Reishi Coffee �
Mocha 
(5 poşet)



 Reishi Mantarı ve Sağlıklı kahve ile 
Sağlığınıza Sağlık, Keyfinize Keyif katın.




