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Katka, 26 let 

Výborná zdravá svačinka: Nakrájet na kostičky jakékoliv ovoce, které máte rádi. Já mám 

nejraději banán, jahody a kiwi. Přidat bílý odtučněný jogurt a ½ nebo 1 celý sáček spiruliny. 

Spirulina jogurt výborně ochutí a je to opravdová mňamka. Zdravě mi to nahradí oběd, 

upravilo se mi zažívání, nejsem unavená. Prostě skvělé. Doporučuji.

 

Zdeňka ze Studénky, 70 let 

Lékař mi oznámil, že mám rakovinu ledvin, hledala jsem, jak si pomoct. Můj vnuk se věnuje 

prodeji různých věcí. Donesl mi 3 krabičky nějakých tabletek a řekl, že mám užívat z každé 

krabičky jednu tobolku ráno i večer a k tomu hodně pít. Za dva měsíce jsem byla na kontrole. 

Lékař nevěřil výsledkům a trval na kontrolním vyšetření. Potvrdilo se neuvěřitelné zlepšení. 

Jsem sice babička, ale počítač trochu zvládám a na internetu jsem si o léčivé houbě reishi 

hodně přečetla. Je to příjemné – žádná chemie, jen příroda…

 

Eva, 36 let 

Jsem velmi mile překvapena nápojem se spirulinou GANO C´REAL SIRULINA, je velmi 

chutný a skutečně mne zasytí. Na cestách si obsah sáčku přidávám do bílého jogurtu, skvělá 

svačinka, kterou mám stále po ruce. Nemusím mít obavu hladu. Sáček mi vystačí na 3 porce. 

Výborné je také přidat k rozmačkanému banánu nebo strouhanému jablku. Mé pubertální děti 

mají spirulinu také ve velké oblibě. A ještě jedno plus: ani podzimní ani lednová vlna chřipek 

nás nepostihla.  Doporučuji všem, kteří ještě nezkusili.  

 

Iveta, 25 let 

Od své švagrové jsem dostala mýdlo GANO SOAP. Mám dlouhodobě kožní problémy, 

projevující se zarudlou a podrážděnou pokožkou. Je neuvěřitelné, jak málo stačilo, aby se mé 

problémy vyřešily. Mýdlo používám denně na celé tělo. Před spaním jsem si z mýdla dělala 

masku (obden), napěnila a nechala zaschnout. Ráno po umytí byla pokožka zklidněná. Teď už 

tuto metodu používám preventivně 1x týdně. Současně poctivě piju Gano rooibosový čaj, 

takže nevím, co mi pomáhá víc, ale nebudu riskovat a budu se držet osvědčeného. Děkuji, za 

to, že se už netrápím a nestydím se  vzít si výstřih nebo ukázat holé paže. 

 

Roman a Kateřina, Ostrava 

Dobrý den, jsem řidič z povolání. Trpěl jsem bolestmi kyčelních kloubů a kolen. Půl roku mi 

manželka vaří do termosky GANO čaj s reishi a večer si dávám šálek černé kávy Gano 

Classic. Připadá mi to až neuvěřitelné, a kdybych to nepozoroval na sobě, tak bych nikdy 

neuvěřil tomu, že stačí pít čaj a kávu a bolestí se zbavím. Jsem chodící důkaz toho, že reishi 

od Gano Excel má sílu a funguje.

 

Monika, 28 letPravidelně si chodíme kupovat tobolky Ganoderma a nevíme, co je to chřipka, 

nachlazení, bolesti hlavy. Jediný vitamín, který vedle Ganodermy bereme, je vitamín C. 

Nepotřebujeme žádné sirupy, cucací pastilky ani léky. Hodně za to ušetříme. Jsme fakt zdraví. 
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Karolína, 31 let 

Pravidelně piju kávu Gano a na letní dovolené mě překvapilo, že jsem se na sluníčku nespálila 

a to jsem se sluníčku vůbec nevyhýbala. Slyšela jsem, že je to účinkem Ganodermy v kávě. 

Upravilo se mi také zažívání, nevím, co je pálení žáhy. 

 

Libor K., 40 let 

Začal jsem pít slabou kávu Ganocafe Classic, z jednoho sáčku jsem začal dělat čtyři malé 

kávičky. Slabá káva s obsahem houby Reishi působila na můj žaludek velmi blahodárně, po 

třech týdnech jsem přešel na Ganocafe 3v1. Kávička s hříbkem je úžasná a navíc mám daleko 

více energie, což potvrdila i moje žena. Dnes používá výrobky celá rodina, doporučuji dobrý 

recept – Gano Tea SOD Roibosový čaj, pět lístků limetky, nechat vychladit, přidat pár kapek 

citronu a nechat ustát.  

 

Josef Peloušek, 52 let, Ostrava  -  Časté krvácení dásní 

Již delší dobu mě trápilo časté krvácení dásní. Kolega mi doporučil zubní pastu GANO 

FRESH, kterou používám už několik měsíců. Účinky této pasty jsou vskutku skvělé, po 

měsíci problémy s krvácením dásní přestaly, dásně se pěkně zatáhly. I zubař se mě ptal, co 

jsem používal nebo užíval. 

Zubní pastu používám na sucho, bez namáčení zubního kartáčku, dvakrát denně už 7 měsíců. 

Chtěl bych touto cestou doporučit pastu GANO FRESH, která má vynikající účinky i 

příjemnou vůni, všem ostatním.  

 

  Josef, 48 let - Vysoký tlak 

Po registraci jsem začal pít Gano kávu Mocha a brát tobolky Ganodermy - prvních čtrnáct dnů 1 

tobolku denně, vždy ráno před snídaní a vitamín C 500. Bylo mi doporučeno pít velké množství 

tekutin - dva až tři litry denně, což jsem s obtížemi dodržoval, ale po využívání první dávky (90 

tobolek) se mi tlak srovnal. Ganodermu beru dál, začínám třetí dávku a můj zdravotní stav, lepe 

řečeno můj tlak, je v normě. Káva Gano Mocha má úžasnou chuť, děkuji za výrobky firmě 

Ganoexcel.

 

Žena, 23 let - Bělení zubů 

Po registraci jsem začala používat zubní pastu, je skvělá na čistění zubů, klesá po ní PH 

v ústech a navíc se dostává přes sliznice rychle do krevního oběhu. Zubní pastu nanáším na 

suchý kartáček, protože voda zvyšuje pH v ústech. Gano fresh používám už jeden rok, pasta 

zuby skutečně vyběluje a udržuje ve výtečné kvalitě.

 

Žena, 32 let - Zánět nehtového lůžka 

Od své přítelkyně jsem slyšela, že Roibosový čaj Oleaf Gano Rooibos Drink je výborný na 

posílení nehtů a proti zánětům nehtového lůžka. Začala jsem s obklady prstu, nejlépe se mi 

osvědčil sáček z čaje přímo na nehet, zábal jsem si dávala vždy na noc. Po pěti dnech mi 

zánět ustoupil. 
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Žena, 54 let - Ředění krve 

Beru 3 léky na tlak, lék na ředění krve již 6 let. Piju kávu Gano Classic a beru Excellium. Po 

2 měsících jsem byla na vyšetření před operací s křečovými žílami. Mám takové výsledky, že 

lékař operaci zrušil, odebral lék na ředění krve a dva léky na tlak. 

 
 

Žena, 33 let - Zánět spojivek  

Při zánětu spojivek přiložit sáček od Gano Tea SOD (čaje Roibos s ganodermou) na 1 hod na 

oko. Účinek ihned. 

 

Dítě, 14 let - Štípnutí hmyzem 

2 žihadla od vos, okamžitý otok. Doporučuji natřít velkou vrstvou pasty Gano fresh. Otok se 

zmenšoval již za půl hodiny. 

 

Muž, 58 let – Dýchání 

Sportuji už několik let, ale s rostoucím věkem už to nejde tak snadno. Začal jsem brát 

Cordyceps a po třech týdnech jsem začal pociťovat daleko menší únavu po trénincích, 

výkonnost i dýchání se mi postupně zlepšuje. Tobolky jsou vynikající. Zdravím Gano. 

 

Žena, 58 let – Popáleniny 

Kolegyně se popálila o hrnec. Vzpomněla jsem si na prezentaci pana Karafiáta a poradila ji, 

aby popáleninu rychle namazala velkou vrstvou zubní pasty Gano Fresh. Účinek byl úžasný, 

bolest velmi rychle ustoupila a žádný puchýř se neobjevil. Červená skvrnka se velmi rychle 

ztratila. Gano Fresh je opravdu vynikající výrobek, líbí se mi jeho všestrannost. 

 

Žena, 58 let - Bolesti hlavy, migrény 

Registrovala jsem se před pěti měsíci, zaujaly mě výrobky Ganoexcel. Trpím dlouhodobě 

bolestmi hlavy (migrénou). Začala jsem užívat tabletky Excelium a Ganodermu. Bylo mi 

doporučeno brát jednu Ganodermu po snídani, Excelium po šestnácté hodině odpoledne, k 

tomu vitamin C a velmi vydatný pitný režim. Po měsíci pravidelného užívání jsem začala 

pociťovat úlevu, rozhodla jsem se dávkování zvýšit. S napětím jsem čekala, jak moje tělo 

bude reagovat. Po dvou měsících zvýšeného dávkování mě hlava nebolela. Tobolky beru dál, 

protože ti, kteří jste migrény někdy zažili, víte, o čem mluvím. Dnes používám všechny 

výrobky, jsou úžasné.   

 

Žena, 31 let – Nachlazení 

Používám tobolky Ganoderma při nachlazení. Dám si až čtyři tobolky denně a za dva až čtyři 

dny mi problémy vždy ustoupí. Vynikající kvalita.  
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Žena, 56 let - Vysoký tlak 

Kolegyně mi doporučila Excelium na vysoký tlak. Po čtyřech měsících se tlak dostal do 

normálu. Také piji dvakrát denně Gano Mocha kávu. Příjemné bylo, že jsem zhubla čtyři kila. 

 

Žena, 28 let - Vypadávání vlasů 

Začala jsem používat Gano mýdlo na mytí vlasů, mám velké problémy s jejich kvalitou. Často 

se mi lámou a vypadávají, trvá to už dva roky. Vlasy si myji mýdlem jednou týdně. Po dvou 

měsících se změnily k nepoznání. Byla jsem na prezentaci Gano, kde jsem se dozvěděla, že 

proti vypadávání vlasů jsou dobré tobolky Ganoderma. Tobolky jsem si nechala objednat a 

světe div se, po využívání devadesáti tobolek mi vlasy už vypadávají minimálně. 

 

Žena, 42 let - Potíže se žaludkem 

Mám dlouhodobé potíže s bolestí žaludku. Začala jsem pít Oleaf Gano Rooibos drink - dva 

litry denně. Po dvou týdnech bolesti ustaly, dnes díky houbě Reishi nemám žádné potíže. 

Navíc se mi po čtyřech měsících srovnal i tlak. Jde o skvělé výrobky.

 
 

Muž, 27 let - Paradentóza, bodnutí hmyzem 

Trpím dlouhodobě  paradentózou. Začal jsem používat zubní pastu Gano Fresh, která má 

vynikající účinky. Po měsíci užívání - třikrát denně - mám chrup skutečně v pořádku, afty se 

mi od té doby nedělají. 

Naše děti používají pastu po bodnutí hmyzem, máme s ní vynikající zkušenost. 

 

Žena, 32 let - Zánět spojivek 

Jsem uživatelka výrobků Gano. Už několik měsíců mám problémy se zánětem spojivek. Na 

prezentaci mi byla doporučena Ganoderma a na obklad Oleaf Gano Rooibos drink. Každé 

ráno beru jednu tobolku, čaj piji a zároveň ho používám na obklady, dávám ho přímo na víčka 

asi na jednu hodinu před spaním. Účinky jsou čím dál lepší, záněty mívám už jen ojediněle.

 
 

Dítě, 3 roky – Opruzeniny 

Dozvěděla jsem se, že Gano Oleaf Rooibos drink je také dobrý na opruzeniny u malých dětí. 

Vyzkoušela jsem ho a účinky byly velmi rychlé. Doporučuji jemně namočit kapesníček a 

postižená místa potírat, popřípadě přiložit jako obklad. 

 

Žena, 39 let - Problémy s klouby 

Moje přítelkyně mi doporučila tobolky Cordyceps. Mám už několik let problémy s klouby, při 

větší zátěži jsem měla velkou bolest v krčku. Užívám tři tobolky denně, po měsíci užívání 

tobolek se můj stav začal zlepšovat. Dnes již beru další várku a bolesti už téměř žádné 

nemám.  
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Žena, 56 let – Astma 

Má kolegyně trpěla několik let astmatickým zánětem. Začala brát tobolky Ganoderma i 

Excellium a po osmi měsících se její zdravotní stav natolik zlepšil, že dokonce začíná 

sportovat. K tobolkám pije kávu Gano Classic. Důležitá věc - musíte pít velké množství 

tekutin. Musím říct, že firma má vynikající výrobky.

 

Žena, 52 let  - Pálení žáhy 

Mám 52 let a výrobky s houbou Reishi od firmy Ganoexcel používám od března 2009. Po 

třech měsících pití GANO kávy a čaje jsem se zbavila nepříjemného pálení žáhy. Samozřejmé 

je taky v naší rodině oblíbené používání GANO FRESH pasty, která nejenže ošetřuje zuby a 

dutinu ústní, ale má i výbornou chuť. A protože je to gel, má i chladivé a hojící účinky. 

Všechny úžasné výrobky doporučuji všem ostatním.    

 

Žena, 44 let - Žaludeční potíže 

Dlouho jsem měla žaludeční problémy, mnoho jídel jsem nemohla jíst, a také mi bývalo 

špatně z kávy. Asi půl roku piji GANO CAFE 3v1 a vše se lepší. Řekla bych, že je to hotový 

balzám na žaludek. Účinky mám také vyzkoušené na svém okolí. Pokud je někomu špatně a 

uvařím mu tuto kávu, tak mu to pomáhá. Opravdu ji můžu všem doporučit. 

 

Muž, 50 let - Praskliny na dlaních 

Dlouhou dobu jsem trpěl drobnými prasklinami na dlaních, což je následek mé profese. Začal 

jsem se umývat Gano Soap mýdlem a po čtrnácti dnech se ruce začaly zlepšovat. Drobné 

prasklinky na dlaních se postupně zacelovaly a po měsíci používání mýdla se dlaně zcela 

zahojily. Dnes mám hebké ruce. 

 

Žena, 47 let - Problémová pleť 

Již několik let jsem měla problémy s pletí, přecitlivělou pokožku a dělaly se mi červené 

flíčky. Od té doby, co jsem začala používat mýdlo GANO SOAP, je po problému. Stačí si 

každý večer udělat pětiminutovou masku z mýdla, rozdíl uvidíte sami. Už teď vím, že tohle 

mýdlo nikdy nepřestanu užívat. 

 

Muž, 74 let – Dna 

Měl jsem 4 měsíce problémy s dnou, byl jsem u dvou doktorů, kteří mi předepsali dietu, 

každý trochu jinou. Problémy neustupovaly, navíc mě začala bolet i druhá noha. V této době 

jsem dostal od syna Gano čaj, který jsem začal popíjet. Po 14 dnech začala bolest ustupovat, 

dnes už žádné problémy nemám. Nedám na Gano čaj dopustit a vřele ho doporučuji svým 

známým. Navíc jsem po měsíci pití čaje šel na pravidelnou půlroční kontrolu cukrovky, a jaké 

bylo mé překvapení, když mi doktor řekl, že hodnoty mi klesly ze 7,5 na 5,5. Teď jsem byl na 

další kontrole a naměřili mi 5,0. 
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Žena, 38 let, 2 děti - Snížení nadváhy 

S produkty firmy Ganoderma jsem velice spokojená. Piju je už 3 měsíce. Naše tříčlenná 

rodina vypije 3 litry čaje za den. Jinak si dávám každé ráno šálek kávy Gano Classic, která má 

100% chuť. Za tři měsíce jsem shodila 4 kg. Už bych Gano za nic nevyměnila.  

 
 

Žena, 31 let - Silný zánět ledvin 

Můj osud si se mnou tak trochu pohrál, prošla jsem těžkým obdobím, bohužel to odnesl můj 

zdravotní stav a má nervová soustava. V té době mě navštívila má kamarádka, která mi 

dovezla vzorky první zdravé kávy, předvedla mi kolekci výrobků od firmy Gano a přesvědčila 

mě o účincích houby Reishi. Začala jsem brát tobolky Ganoderma a Excellium. Jsem maniak 

na kávu, tak jsem si vybrala Gano kávu 3v1, kterou piji třikrát až čtyřikrát denně dle pohody. 

První měsíc jsem brala jednu Ganodermu a jednu tobolku Excellia. Nezapomínala jsem denně 

na vitamín C.  Po měsíci jsem začala brát tobolky dvě ráno, dvě odpoledne a musím říct, že 

pokud nebudete pít velké množství tekutin, tak účinek nebude tak velký. Ledviny potřebují 

nadměrné množství vody, nejlépe rooibosového čaje, ten vás nutí pít. Tobolky beru už 7 

měsíců. Můj lékař se mě vyptával, co jsem brala za preparáty, že se s takovou rekonvalescencí 

ještě nesetkal. Touto cestou chci poděkovat mé kamarádce, která mi nabídla tuto zázračnou 

houbu, věřte mi, pro mě je zázračná, protože nic mi tak nepomohlo! To každý člověk ocení, 

až když něčím takovým projde. Mockrát všem děkuji.   

 

Žena, 48  let - Problémy s pletí 

Nedávno jsem se dostala na úžasnou prezentaci pana Jaromíra Karafiáta. Jsem už na různé 

nabídky zvyklá, ale jeho výklad mě natolik fascinoval, že jsem se musela hned na místě 

zaregistrovat. Mám velmi špatnou pleť, drobné pupínky se postupně obnovují, je to pořád 

dokola a některá místa mi i rudla a velmi svědila. Po konzultaci s panem Karafiátem jsem 

začala pít čaj. Doporučil mi, abych si také udělala mastičku z Ganodermy: jednu malou lžičku 

Nivey a k tomu obsah jedné tobolky Ganodermy. Je to úžasná věc! Z mýdla si dělám 

pleťovou masku. Po týdnu se moje zarudlá místa začala ztrácet, byla jsem nadšená. Po dalších 

čtrnácti dnech se mi pupínky začaly vstřebávat a moje pleť se začala čistit. Dnes po dvou 

měsících je moje pleť skoro už dokonalá, pleťovou masku si dělám co třetí den. Touto cestou 

bych chtěla poděkovat panu Karafiátovi za vynikající rady a taky firmě Ganoderma Natura 

zato, že má tak výjimečné výrobky.                                                                                      

 
 

 

Žena, 57  let – Bolesti kloubů 

Výrobky Gano používám už druhým rokem. Jsem nadšená z kávy Ganocafe Classic, díky 

které průběžně hubnu - shodila jsem už 5 kg. Začala jsem brát Ganodermu s Excelliem jako 

prevenci. Musím poznamenat, že dlouho jsem nic výjimečného nepociťovala, po čase se mi 

ale začalo lépe chodit a přestávaly mě bolet klouby v kyčlích - začala jsem brát dvě 

Ganodermy a dvě Excellia denně. Klouby mě skutečně po třech měsících přestaly úplně bolet. 

Jsem z této houby nadšená a chci říci jen tolik, že pokud máte nějaký vážný problém, musíte 

věřit a pravidelně brát tobolky. Já jsem si to spojila vždy s jídlem, abych nezapomínala a věřte 

tomu - jde to. Výrobky doporučuji všem známým, protože jsou jedny z mála, které mají 

takové účinky. 
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Žena, 47 let  -  Pálení žáhy 

Trpěla jsem ustavičným pálením žáhy, začala jsem pít Gano rooibosový čaj. Po čtrnácti dnech 

jsem začala pociťovat určitou úlevu. Pálení žáhy mi přestalo, když jsem začala brát tobolky 

Ganoderma. Ty mi pomohly i na svíravé pocity žaludku. Dnes používám i zubní pastu a má 

rodina si ji nemůže vynachválit. Jde o velmi kvalitní výrobky.

 
 

Důchodkyně – Plíseň 

Před více jak 25 lety jsem byla účastnicí těžké autohavárie s těžkými následky (kontuze 

mozku, několikeré operace kolena, kardiostimulátor, otřes mozku, není stabilita, žlučník), 

některé  trvají dodnes.  Podstoupila jsem mnoho operací, poslední v letošním roce. Začátkem 

roku 2009 jsem se zúčastnila prezentace produktů společnosti GANODERMA NATURA.  A 

vůbec jsem nezaváhala s registrací. Po měsíci pití čaje Gano Tea SOD a kávy 3IN1 jsem 

zjistila úpravu spánku, únava zmizela a začala jsem se naopak cítit velice aktivně. Další velmi 

dobrou zkušenost mám s používáním zubní pasty GANO FRESH.  Po zhruba 14 dnech začala 

odeznívat dlouholetá plíseň v obličeji kolem úst. 

Pozitivní zkušenosti mám s mýdlem GANO SOAP. Jeho příznivé účinky na pokožku 

způsobily odeznění svědění pokožky. Po každé prodělané operaci jsem procházela silnými 

depresemi. Po pravidelném pití výše uvedeného čaje a kávy 3N1 tyto deprese zmizely. 

Nezanedbatelnou zkušeností  s užíváním produktů společnosti  GANODERMA NATURA je 

úprava  krevního tlaku a  snížení hladiny cholesterolu. 

Po poslední operaci jsem měla vlivem předepsaných léků silně popálený jícen žaludečními 

šťávami – nemohla jsem polknout ani vodu. Požití Gano čokolády a Gano kávy naopak 

působily velmi pozitivně. 

 
 

Chlapec, 7 let 

Zcela zdravý, aktivně sport 3xtýdně. Preventivně a pro chuť pije denně Gano čokoládu, pije 

čaj Oleaf + používá zubní pastu gano a mýdlo. Pozorujeme přísun energie, bez pocitu 

vyčerpání, únavy. Bolest na vnitřní straně rtu – klasický aft. Večer potřeno zubní pastou a 

ráno znovu. Večer po 24hod., už ani nevěděl, že včera měl problém. 

 
 

Dívka, 13 let – Problémy s pletí 

Po třech týdnech pití čokolády GANO SCHOKOLADE, používání zubní pasty GANO 

FRESH a mýdla GANO SOAP pozoruji ústup pokročilého akné a zkvalitnění výrazu tváře, 

odstranění nečistot a především viditelného účinku na kvalitu pleti i kůže, což připisuji účinku 

GANO mýdla. 

 
 

Muž, 34 let 

Aktivní sportovec, podnikatel, zcela zdráv. Preventivně, po dobu 4 týdnů pro čistou energii a 

pro chuť vypiji 3-4 litry čaje GANO TEA SOD, 1-3 kávy GANO CLASSIC denně + 

čokoláda GANO. Používám GANO zubní pastu a mýdlo. Pociťuji okamžitý přísun energie. 

2.–3. týden důkazy detoxikace. Při sportu menší bolest a strnulost svalů, přisuzuji 

odbouráváním kyseliny mléčné, což vede i k mnohem lepší regeneraci. Lepší výkon 

metabolismu, odvodnění a odtučnění. Potvrzuji kvalitu zubní pasty a především i mýdla, které 

má výborný vliv na kvalitu kůže. Mýdlo používám i na holení a tvář si po oholení umyji jen 

mýdlem a nikterak dále neošetřuji. Mýdlo také používám na mytí vlasů. Mé vlasy omládly a 

získaly úplně jinou, živou strukturu.  
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Žena, 56 let  

Podlomené zdraví – tlak, cévy, nadváha, celková únava. V současné době v pracovní 

neschopnosti, velmi bolestivý zánět úponu, šlachy u kolene. Užívám Reishi 21 dnů. Piji čaj 

Gano 3-4 litry denně + 1 káva, dále používám zubní pastu. Po prvním měsíci chci přidat 1 

tabletu Excellia. Po druhém týdnu jsem pozorovala detoxikační účinky (pupínky, častější 

potřeba močit, stolice, postupný přísun energie, lehké uvolnění od psychické zátěže, ustávání 

tlaku, viditelné a pocitové ustoupení křečových žil). U lékaře si nechám udělat komplexní 

vyšetření, abych mohla srovnat a posoudit výsledky po pravidelném užívání produktů 

s Reishi. Už teď vím, že mě výsledky příjemně překvapí. 

 
 

Žena, 38 let 

Měla jsem dlouhodobé bolesti (7let) kyčle zejména při sezení, ale i v klidu a při sportu, 

ortopedicky bez nálezu, elektroléčba, magnetoterapie, obstřiky bez efektu. Po 3 měsících 

pravidelného pití kávy a čaje Gano obtíže zmizely. Bolesti se nevrátí ani po fyzické námaze, 

ani po několikahodinové cestě autem do zahraničí, což byla dříve pro mne noční můra. 

Produkty GANO si pravidelně kupuji již déle než rok, vyhovuje mi možnost objednávky po 

telefonu a platba předem. Zboží si nechávám posílat do práce. Mám ho na druhý den po 

zaplacení, řidič mi balíček donese až do kanceláře.  

 
 

M.F., Český Těšín - Revma 

Paní, která má zvláště těžké revmatické potíže a užívala až 6 brufenů denně spolu s dalšími 

léky, po každodenním pití čaje GANO TEA SOD po dobu 8 týdnů přestala Ibuprofeny užívat, 

výjimečně 1 za dva až 3 dny. Je registrovaná a velmi spokojená neboť další 3 členové rodiny 

dosud neonemocněli. Před 10 dny byla na operaci s palcem nohy-rovněž revmat. původu a 

hojení je velmi dobré. Lékaři Fakultní nemocnice včetně klientky jsou spokojeni. 

 
 

Žena, 50 let – Propíchnutý bubínek 

Při čištění uší jsem si propíchla ušní bubínek, lékař mi řekl, ať počítám s tím, že pokud to 

nezaroste, budu muset jít na plastiku. Okamžitě jsem si nasadila 3x denně kapsli Ganodermy a 

Excellia. Za 2 a půl měsíce bubínek zarostl a doktor po kontrole byl překvapen a řekl, že sám 

nevěřil, že by bubínek opět srostl sám při tak velkém poškození.  

 

Žena, 75 let – Šedý zákal 

Měla jsem jít na operaci s šedým zákalem. Po roce pití kávy GANO a užívání kapslí 

Ganoderma a Excellium, když jsem si šla domluvit operaci, doktor prohlásil, že operace není 

nutná.  

 

Muž, 50 let – Problémy s prostatou 

Měl jsem problémy s prostatou (nemohl jsem se vymočit). Asi do měsíce, po pravidelném pití 

čaje Gano TEA a kávy GANO problémy ustoupily.    
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Anička, 15 let – Bodnutí hmyzem 

Jsem alergická na vosí bodnutí. Až 3 dny po bodnutí mi známá namazala 20-ti centimetrové 

zarudlé místo zubní pastou GANO Fresh. Poté se postižená oblast zklidnila a přestala svědit. 

 

Žena,  42 let, - Potíže se žaludkem 

Mám dlouhodobé potíže s bolestí žaludku. Začala jsem pít 2 litry denně Oleaf Gano Rooibos 

Po dvou týdnech bolesti ustaly, dnes díky houbě Reishi nemám žádné potíže. Navíc se mi po 

čtyřech měsících srovnal i tlak. Jde o skvělé výrobky.  

 
 

Muž, 27 let - Paradentóza, bodnutí hmyzem 

Trpím dlouhodobě  paradentózou. Začal jsem používat zubní pastu Gano Fresh, která má 

vynikající účinky. Po měsíci užívání - třikrát denně - mám chrup skutečně v pořádku, afty se 

mi od té doby nedělají. 

Naše děti používají pastu po bodnutí hmyzem, máme s ní vynikající zkušenost.     

 
 

Dítě, 3 roky – Opruzeniny 

Dozvěděla jsem se, že čaj Oleaf Gano Rooibos drink je také dobrý na opruzeniny u malých 

dětí. Vyzkoušela jsem ho a účinky byly velmi rychlé. Doporučuji jemně namočit kapesníček a 

postižená místa potírat, popřípadě přiložit jako obklad.  

 
 

Žena, 56 let – Astma 

Několik let jsem trpěla astmatickým zánětem. Začala jsem užívat tobolky Ganoderma i 

Excellium a po osmi měsících se můj zdravotní stav natolik zlepšil, že dokonce začínám 

sportovat. Současně piji kávu GANOCAFE CLASSIC.  Důležitá věc - musíte pít velké 

množství tekutin. Musím říct, že firma má kvalitní výrobky.    

 
 

Milan Huspenina, 25 let, Brno 

S Ganodermou mám zkušenosti cca 4 měsíce a musím říct, že káva, čaj, čokoláda a zubní 

pasta jsou naprosto skvělé. Jsem člověk, který je pracovně vytížen. Pracuji cca 16 hodin 

denně a káva mi skvěle pomáhá zvládat tak velkou zátěž. Všem vřele doporučuji.  

 

Petr Pilař  

Někteří lidé nemohou při podvečerním pití čaje usnout.  Jedna odběratelka ho používá jako 

stimulant, aby vydržela pracovní vypětí.  

Paní 4 roky po prodělané chemoterapii a vyléčené rakovině. Po tomto čaji se tak čistila, že se 

musela 2 x denně sprchovat, aby toxiny, které ji odcházely kůží nebylo cítit. Po zkušebním 

vysazení čaje detoxikace ustala, po opětovném nasazení pokračovala stejnou měrou. Ze sáčku 

si dělala 2 litry, které si rozdělila do 2 dní.  

 

Marta Faruzelová, 58 let 

pití GANO TEA SOD a GANOCAFE CLASSIC se mi během měsíce stabilizoval tlak krve i 

normalizovala hladina cukru, která byla zvýšená. Po dvou měsících pití čaje se mi začala 

snižovat pomalu nadváha. Jsem spokojená a věřím, že se stále budu cítit lépe. 
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Denisa Konrátová, 22 let  

Produkty od firmy jsem zpočátku koupila pouze pro svou 55letou maminku, která má 

sklerodermii a spoustu dalších zdravotních problémů. Zhruba před půl rokem k ní domů 

jezdila sanitka cca 1 x týdně. Žádné prášky jí nezabíraly, pouze přibývaly další a další. 

Koupila jsem jí tedy čokoládu a tobolky GANODERMA. Zhruba po měsíci vysadila prášky 

na tlak, po 5 měsících mohla jít konečně na operaci šedého zákalu, na kterou čekala 6 let, 

protože vždy byla nemocná. Také ji postupně ubývají léky, které má od lékařů.  

Vyzkoušeli jsme i mýdlo na projevy potravinové alergie (kožní projev), ekzém a lupénku - 

projevy se zmenšují a jsou snesitelnější.  Ještě by to chtělo uvést na náš trh krémy.  

 
 

Kateřina Žižková, 57 let, České Budějovice 

1) Pití kávy a čaje – úprava tlaku, nemusím brát prášky 

2) snížení váhy 

3) zubní pasta – přestaly krvácet dásně 

4) mýdlo – po 3 měsících mytí vlasů mýdlem se mi zlepšila o 100% kvalita vlasů (řídnutí, 

padání, lámání) 

 

Zdeňka Průchová, 56 let, České Budějovice 

Vzhledem k tomu, že se pohybuji v oboru potravinových doplňků téměř 20 let, měla a mám 

možnost srovnávat výrobky různých firem ať ze zkušenosti vlastní nebo mých klientů na 

našem trhu. Všechny mají svá pro i proti. 

Ale to, co přinesla společnost Gano Excel na náš trh, považuji za geniální. Zdraví v podobě 

kávy, čaje, apod. nemá v tomto oboru obdobu. 

Za nejdůležitější považuji svoji zkušenost, a proto jsem vyřadila ve své domácnosti čaje a 

kávu a nahradila je našimi produkty. 

Takže – výrobky konzumuji od listopadu 2008 

1.      Přestala mě pálit žáha – pití čaj, káva, čoko… 

2.      Díky pastě se mi vybělily zuby 

3.      Po masce z mýdla se mě ptají kosmetičky, co používám 

Všechny produkty užívám preventivně a doporučuji totéž i ostatním.

 

Ing. Jan Vavřička, 53 let, Bechyně 

Po pravidelném pití nápojů GANO mám osobní zkušenost s úpravou krevního tlaku, který 

klesnul z hodnot 145 – 150 / 95 – 100 na 120 – 125 / 75 – 80.

 

Blanka Sikorová, 48 let, 3 děti 

Ve firmě jsem od 22.12.2008. Již po 14-ti dnech jsem začala pociťovat změny na celém mém 

organismu. Moje váha jde rapidně dolů, alergie zmizela, žíly, které byly na povrchu znatelné, 

se stáhly zpět a jsou skoro neviditelné. Pleť se začala promašťovat, není třeba mazat pokožku. 

Po vypnutí žehličkou na tvář jsem po třech dnech vypadala jako 90letá babička. Po měsíci a 

půl pití Gano kávy Classic, 3v1 a čaje se má pleť začala vypínat a vrásky na čele začaly 

ustupovat. Ustoupily bolesti páteře, kloubů, svalů, protože mi chyběly základní minerály 

v těle.  
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Po zkušenostech s těmito nenahraditelnými produkty jsem si objednala pastu na zuby a mé 

dásně se úplně zhojily, mám neustále svěží dech, netvoří se mi zubní kámen ani plak. Pasta je 

účinná i na opary, plísně na nohou a na nehty. 

U srdíčka přestalo píchat, lépe se mi dýchá, klouby, kosti, šlachy nebolí. Paměť se mi rapidně 

zlepšila, moje oči lépe vidí, imunita se znatelně posílila.

 
 

Edit Vuinac, 38 let, 2 děti 

S těmito produkty firmy Ganoderma Natura CZ jsem velice spokojená. Piju je už 3 měsíce. 

Naše tři členná rodina vypije 3 litry čaje za den. Jinak si dávám každé ráno šálek kávy 

Classic. Za tři měsíce jsem shodila 4 kila. 100% chuť. Už bych Gano za nic nevyměnila. 

Otec měl velké problémy s dnou. Necítí bolesti palce u nohou, jelikož má díky Reishi čistější 

ledviny a močový měchýř.

 
 

Vladislav Ambros, 70 let 

Měsíc a půl piju denně čaje, beru tabletky Ganoderma ráno a večer. 

Mám cukrovku, užívám každý den prášky. Každý den si měřím cukr v krvi, nevěřil jsem 

vlastním očím, ale cukr v krvi se mi snížil. Nebolí mě tak moc nohy, necítím se tak unavený.  

 

Jarka Nováčková, 46 let 

Užívané produkty: GanoCafe Classic, Gano Tea SOD, zubní pasta Gano Fresh. 

Od listopadu 2008 užívám výrobky Gano Excel. Pravidelně piji každý den kávu. Co se týče 

čaje, pro časové zaneprázdnění nejsem příliš ukázněná v pitném režimu, takže vypiji tak 

konvici čaje za týden. Pouze výjimečně se mi podaří vypít více. Dále používám se synem 

zubní pastu. 

Musím se s Vámi podělit o svou radost. :-) 

Výsledky: 

1. Díky nápojům Gano mi obvodní lékař po 10 LETECH přestal předepisovat prášky na 

cholesterol, protože celkový cholesterol se mi srovnal do normálu (z původní hodnoty přes 6 

mmol/l mám nyní 4 mmol/l)  

2. Díky užívání zubní pasty Gano se syn přestal bát návštěvy zubního lékaře, protože se mu 

přestaly kazit zuby. Mně přestaly krvácet dásně. 

 

M.F. Český Těšín, žena, 59 let 

Po využívání balení Cordycepsu (60 tobolek) naprosto ustoupily vleklé problémy s ledvinami. 

Bolest, která mne trápila po dobu tří let již není. Rovněž manželovi ustoupily bolesti hlavy po 

mozkové mrtvici, pije pravidelně čaj a využil 2 balení tobolek Ganoderma a Excellium. Jsme 

velice spokojeni. Věříme, že nás brzy potěší další nové výrobky.

 

Jana S., 43 let 

Dlouhodobě jsem měla problémy s usazováním zubního kamene. Po pravidelném používání 

Gano Fresh má zubní lékařka konstatovala, není co odstraňovat. Zubní kámen se netvoří. 

Pasta je výborná na afty a opary – DOPORUČUJI. 
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Božena K., 58 let 

Nejsem registrovaným zákazníkem, ale pravidelně si kupuji čaj Gano. Každý den spotřebuji 1 

sáček, ze kterého si připravuji 2 litry nápoje. Upřednostňuji čaj teplý bez cukru a citrónu. Již 

po týdnu jsem pozorovala ústup žaludečních křečí, které mě dlouhodobě trápily.  Další 

pozitivní účinek vnímám na svých kloubech – kyčle a kolena nebolí. Jsem spokojená.  Děkuji. 

 

Karel V., 36 let 

Po pravidelném užívání Ganodermy po dobu 2 měsíců došlo k výraznému ústupu příznaků 

senné rýmy.  Zaznamenávám nesrovnatelný rozdíl oproti účinkům léků na alergii. 

 

Petr Z., 32 let 

Šest týdnů jsem trpěl zánětem v koleni, po 10 dnech užívání 2 tobolek Ganodermy a  

1 tobolky Excellia denně - zánět zmizel. 

 

Anna L., 51 let 

Trápil mne rozsáhlý ekzém na paži levé ruky. Vyzkoušela jsem tip, na který mě upozornila 

má známá. Ekzém jsem namydlila Gano mýdlem a nechala zaschnout. Po třech dnech této 

aplikace jsem zaznamenala viditelný ústup ekzému a hojení  kůže. 

 
 

M.Ilečková, 60rokov, Bardejov - bolerióza. 

Začala som piť kávu Gano pre obavu z osteoporózy, ktorej napomáha pitie klasickej kávy. 

Pitia kávy som sa nechcela vzdať a s potešením som zistila, že Gano káva má lahodnú chuť a 

dlhodobo osviežujúci účinok. Mojim prekvapením a prekvapením mojej lekárky bolo však 

vyliečenie sa z boleriózy. Po pol roku užívania kávy a toboliek už nemám v krvi živé bolérie, 

a hodnoty sú pod normál. Ak poznáte nebezpečenstvo tejto choroby, keď živé borélie v krvi 

môžu spôsobiť ochrnutie, tak viete si predstaviť moju radosť. Ináč na túto chorobu nie je 

očkovacie sérum, to je len proti mozgovej encefalitíde a na tú som bola zaočkovaná. Som 

veľmi spokojná s účinkami zázračnej huby Reishi, že sa vyskytuje v prírode a že mi takto 

pomohla a doprajem si s potešením aj kávu aj pohyb v prírode. Uvádzam aj svoje tel.číslo 

0918 472 445, aj meno, lebo je  takto možnosť aj osobne sa pozhovárať ak by niekto mal 

záujem.      

 
 

Josef, 58 let 

Pod nátlakem mé paní jsem začal užívat tobolky Ganoderma a piju černou kávu Gano Cafe 

Classic každý den. Nečekal jsem žádný zázrak, ale musím přiznat, že se mi zlepšil zrak. 

Nepotřebuji brýle, které jsem nosil desítky let. O takovém léčivém efektu ganodermy jsem se 

zatím nikde nedočetl, ale jsem živým důkazem. Děkuji tímto své paní, že mě ke Ganu 

přivedla. 
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Janička, 2 roky 

Dobrý den. Má dcera byla velmi neklidné a nespokojené dítě. Setkala jsem se u dětského 

lékaře s paní, která mi doporučila na mé problémy s malou čokoládu firmy Gano Excel. 

Janičce dávám čokoládu každé ráno a opravdu už po 14 dnech pozoruji, že je klidnější a 

spokojenější, více si spolu hrajeme, dokáže se soustředit a už tak neběhá a nevzteká se. Je to 

skvělé. 

 
 

E.S. Třinecko 

Po roce pití čaje GanoTea SOD a využívání dvou balení Cordycepsu došlo ke zlepšení stavu 

ledvin natolik, že není nutná dialýza. Super úspěch. Syn měl z práce v těžkém provozu velké 

vředové vyrážky, po využívání 90 tobolek Ganodermy jsou pryč. 

 

 
 

Anna S. 

Dlouhodobé /půlroční/ pití čaje GanoTea SOD odstranilo úplně problémy s nemocí Tetanie - 

velmi nepříjemné stavy. U manžela se závažnými problémy s hybností a ohyblivostí došlo 

rovněž ke zlepšení, je to radost. S pitím čaje pokračujeme nadále. 

 

 
 

Žena, Třinecko 

Po několika dnech čištění zubů pastou Gano Fresh začaly bolet všechny spodní zuby na levé 

čelisti. Po 10 dnech problémy odezněly - zubař konstatoval vyléčený začínající zánět 

okostice. Jako spokojená zákaznice vedu rodinu k pití čaje GanoTea SOD. U dětí se snížila 

nemocnost chřipkovými viry. 

 
 

Lída, Třinecko 

Projevoval se neustálý pocit únavy. Začala jsem pít Gano čaj. Asi po 3 týdnech jsem šla na 

kontrolu k lékaři a svěřila se s únavou a problémy s bolestí zad. Po provedených rozborech 

moči a krve lékař diagnostikoval vyléčený zánět močových cest. Úspěch. 

 
 

M.J., Těšínsko 

Doléčení boreliózy (předtím asi rok neléčeno, pak antibiotika) porucha imunity po léčbě. 

Využívala jsem 90 tobolek Ganodermy + 90 tobolek Excellia a lékařské výsledky jsou v 

pořádku. Velká spokojenost. 

 

 
 

Jarka, Prostějov 

Po léčbě mononukleózy se stále cítila špatně, jelikož pracuje v lékárně váhala, ale nakonec 

začala pít náš Gano čaj, a pije dodnes, začala se cítit lépe a je spokojená. 
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Petra, Těšín 

Ganoderma a Excellium spolu s pitím čaje dokázaly téměř nemožné. Podezření na 

mozkomíšní sklerózu je pryč. Dále pije čaj a kávu, její zdravotní problémy jsou pryč. 

 

 
 

Roman, Těšín 

Kombinace více zdravotních problémů/mozková příhoda, křeče v lýtkách, hemoroidy/. Vše se 

postupně stabilizuje a problémy se mírní. Jsem nadšený produkty, které nabízí firma 

Ganoderma natura a hlavně cítím se lépe. 

 

 
 

Marta, Těšín 

Já jsem měla více problémů, kterým jsem zpočátku ani nevěřila. Piji již rok a 

půl pravidelně gano čaj a gano kávu. Začalo se dařit lépe, tak jsem problémy řešila. Plíce a 

ledviny- 3 balení Cordycepsu a jsem fit. Tlak je v normálu, léky již vysazuji dle doporučení 

lékaře. Poslední věc jsou klouby. Moje milá Ganoderma na nich již taky pracuje, proto 

nebojte se, začněte pít nebo užívat a budete fit jako já. Děkuji za tu pomoc, kterou mi 

ganoderma ve svých výrobcích pomohla. Ve své rodině jsem rozšířila pití čaje, u vnoučat 

čokolády a lékaře pouze zdravím, když ho potkám. 

 

Dagmar Pátková, věk 58, Hodslavice 

Udělala jsem dobrou zkušenost se zubní pastou Gano Fresh. Při paradontózním zánětu a 

viklajícím se zubu došlo k vymizení zánětu a ke zpevnění zubu. Po důkladném vyčištění 

zubní pastou (nasucho, neředit vodou) po dobu tří minut, je třeba nanést k postiženému zubu a 

na dáseň vrstvičku pasty. Úleva od bolesti nastává v krátké době a po týdnu dochází ke 

zpevňování zubu. Pokud je hnisavé ložisko rozsáhlé, je třeba jít k zubaři a nechat si zubní 

kanálky vyčistit. Pak už vše zvládne pasta od Gano Excel. 

 

 Stefn Gancarčík, 49 let, Poprad - Bechterevova choroba V. štádium 

Je to úžasné, že začínam chodiť znova po 11 rokoch po horách. Včera 17.júna 2011 som 

vystúpil na Tri koruny v Pieninách. A to s mojou chorobou Bechterevom. Viac som o tom 

napísal na stránku www.bechterevik.sk. Odporúčam vám pozrieť si túto stránku.  

Lekári aj moja rodina sú prekvapení, ako sa mi po pol roku užívania huby Reishi zlepšil 

zdravotný stav. Najprv som začal piť kávu a čaj a po troch mesiacoch som prešiel na užívanie 

kapsúl.  

Hovorí sa, že ak máme zdravie, tak máme tisíc prianí a ak nám zdravie chýba, tak máme len 

jedno prianie : uzdraviť sa.  

Ďakujem, že som sa dostal k takým vynikajúcim produktom, ktoré mi tak pomáhajú zlepšiť si 

môj zdravotný stav.

 
 

 

 

http://www.bechterevik.sk/
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Martina Mešková, 21 rokov 

V júni to bude rok čo pijem GANO kávu s reishi. Nikdy predtým som kávu nepila, nechutila 

mi a bola pre moje zdravie škodlivá. Začala som piť GanoCafé Mocha lebo som mala stále 

chuť na sladké. Keď som nemala sladké bola som nervózna. Zo začiatku som vypila aj 5-6 

káv mocha denne. Cítila som, že sa mi v tele všetko harmonizovalo a dalo do rovnováhy, chuť 

tej kávy ma ukludnila a aj nervozita odišla. Mocha mi pomáhala, aby som sa dostala z 

kolotoča sladkostí čo aj zabralo. Teraz som prešla na menej sladkú GanoCafé 3v1. Keď mi 

dochádza energia, cítim sa unavená po práci, urobím si túto kávu a dostanem stratenú energiu. 

Keď ma bolí hlava Gano 3v1 je ako liek na moju bolesť. Teraz pijem dve kávy denne a cítim 

sa skvelo. Túto kávu milujem nielen pre jej chuť, ale každý deň mi dodá energiu, zbaví ma 

únavy, nervozity, pomôže mi s bolesťou hlavy a čo je hlavné chuť na sladké je preč. Bola som 

veľkým odporcom pitiu kávy ale táto káva je božská. Milujem jej pitie, pijem ju každý deň a 

najlepšie je si to odskúšať na vlastnej koži. Mne stále pomáha a všetko čo ma trápilo sa 

vyliečilo.

 

Žena, 55 let,  

Dlouhodobě mám problém s kůží na rukou. Než jsem začala používat Gano mýdlo s kozím 

mlékem, mívala jsem z práce na zahrádce opuchlé ruce, popraskané až do krve. Bolesti 

z napětí kůže byly nesnesitelné. Kortikoidní masti už odmítám používat. Ošetřuji ruce 

mýdlem každý den a vazelínu na ruce obohacuji obsahem tobolky cordycepsu. Efekt je stejný, 

jako bych používala kortikoidní mast, ale bez negativních účinků.  

 
 

Pavla, 39 let, Zácpa 

Malý šálek Gano 3v1 (sáček na 2 šálky) ráno a jsem bez potíží se zácpou. 

 

Martina Mešková, 21 rokov 

Užívam Gano Fresh, lebo mám odhalené zubné krčky čo nie je sranda, je to veľmi citlivé na 

studené nápoje alebo teplé, zmrzlinu ani nehovorím. Keď ma vždy bolel nejaký kŕčok zubu 

potierala som ho zubnou pastou a rýchlo sa zahojil. Tento rok mi stihol zubár vytrhnúť 4 zuby 

múdrosti . No hrozné niečo. Prvú časť operácie som mala ešte pred užívaním Gano, trpela 

som , lebo 2 zuby naraz vysekať bolo bolestivé. Dali mi lieky antibiotiká ako vždy lekár dá a 

bola som 2 týždne v bolestiach, opuchy mi zmizli po mesiaci. Druhá operácia bola keď už 

som poznala reishi a prebiehala úplne super. Užívala som namiesto klasických antibiotík 

tobolky Ganoderma, za 4 dni som mala ranu zahojenú a ešte v deň po operácii som bola v 

práci, opuch som mala iba 7 dní. Celé vnútro úst som si potierala pastou čo mi krásne hojilo a 

užívala som Ganodermu, po 5 dňoch som mohla normálne jesť , žuť, prežúvať. Fakt bolo to 

úplne niečo iné ako som prežila prvú operáciu. 

Mám skúsenosti s mydlom GANO SOAP. Keď sa mi vyhodili nejaké vyrážky napr. na hrudi s 

čím som mala problém ešte v puberte, tak som si hrudi umývala s mydlom a vyrážky mi 

zmizli. A tak isto aj po tvári, keď sa mi niečo vyhodilo len som si začala umývať tvár Gano 

mydlom a bolo po probléme. 
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Markéta Juraštíková, Ludgeřovice 

Mám velmi dobrou zkušenost s Gano Schokolade. Gano čokoláda je výborným zdrojem 

hořčíku, doporučuji všem, kteří mají těžko specifikovatelné zdravotní problémy, dospělým i 

dětem. Nedostatek hořčíku se projevuje řadou příznaků, od zvýšené nervozity, svalových 

křečí, nespavosti až po bušení srdce, lámání nehtů nebo padání vlasů. Kromě toho může stát i 

za vznikem sklerózy, otylosti nebo ateriosklerózy. Deficit hořčíku v organismu také narušuje 

činnost nadledvin, které jsou producentem antistresového hormonu a tím je narušen i režim 

dne. Neschopnost vstát i po několika hodinách spánku a ranní křeče v lýtkách jsou jasným 

důkazem toho, že vám chybí hořčík. Stejně tak snížená sexuální touha může být zaviněna 

nízkým příjmem hořčíku. Hořčík dále zabraňuje vzniku ledvinových kamenů a jeho 

nedostatek se může projevit i vznikem hemeroidů. Kombinace reishi s kakaem v Gano 

Schokolade je úžasná a bezkonkurenční.  

 

Janička, 2 roky 

Dobrý den. Má dcera byla velmi neklidné a nespokojené dítě. Setkala jsem se u dětského 

lékaře s paní, která mi doporučila na mé problémy s malou čokoládu firmy Gano Excel. 

Janičce dávám čokoládu každé ráno a opravdu už po 14 dnech pozoruji, že je klidnější a 

spokojenější, více si spolu hrajeme, dokáže se soustředit a už tak neběhá a nevzteká se. Je to 

skvělé. 

 
 

Brunclíková H., Migréna 

Mám skvělou zkušenost s CORDYCEPSEM a ráda se podělím. Těžká migréna, po hodně 

dlouhé léčbě lékaři nepomohly ani "putinovy kapky". Náš Cordyceps jediný   zabral a cítí se 

skvěle. Manažerka při velmi náročném pracovním vytížení. Zdravím.   

 

 

Marta Faruzelová  

Měla jsem nedávno nehodu – srazilo mne auto. Při ošetření na chirurgii mi lékař, který ví, že 

užívám produkty s ganodermou sdělil, že jsem nehodu přežila díky mé dobré kvalitě krve a 

vyjádřil se, že mi hříbeček Ganoderma zachránil život. Měla jsem opravdu radost a má rychlá 

rekonvalescence to potvrdila. Moc děkuji naší firmě za všechny produkty. Zdravím tímto 

vedení firmy. 

 
 

Muž, 40 let, Bolest kloubů 

V mládí jsem velmi aktivně sportoval a posiloval. S přibývajícími lety přišly problémy 

s klouby. Masti z reklam nepomáhaly. Již po 14-ti dnech pití čaje s reishi bolesti polevily. 

Přibral jsem si tobolky Cordycepsu a již rok jsem bez bolestí a běžných onemocnění. Energie 

mám na rozdávání. 

 

 
 

Pavel Horák, Únava 

Dcera mi pravidelně nosí kávu Classic, jezdím s kamionem a tato káva je to jediné, co mi 

pomáhá při únavě. Doporučuji. 
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Dítě, 6 let, Epilepsie 

Mám velmi dobré zkušenosti s Excelliem u dítěte s epilepsií. Počet záchvatů byl 4-5 za rok (1. 

v 3 letech), excellium bereme rok a záchvat ještě nebyl.  

 

 
 

Lenka, 38 let, Zácpa 

Dobrý den, pravidelně si dávám gano spirulinu a zmizely mé dlouholeté obtíže se zácpou. 

Jinou snídani si už ani nedokážu představit. Můžu doporučit. 

 
 

Věra, 44 let 

Užívám tobolky Ganoderma s přestávkami 2 roky. Neměla jsem po celou dobu chřipku, 

upravil se mi vysoký tlak do normálu, tabletky na tlak již neberu. Zlepšila se mi výrazně pleť, 

nemám problémy s alergií na slunce, která mě dříve velmi trápila. 

 

 
 

Žena, 55 let,  

Dlouhodobě mám problém s kůží na rukou. Než jsem začala používat Gano mýdlo s kozím 

mlékem, mívala jsem z práce na zahrádce opuchlé ruce, popraskané až do krve. Bolesti 

z napětí kůže byly nesnesitelné. Kortikoidní masti už odmítám používat. Ošetřuji ruce 

mýdlem každý den a vazelínu na ruce obohacuji obsahem tobolky cordycepsu. Efekt je stejný, 

jako bych používala kortikoidní mast, ale bez negativních účinků.  

 
 

Pavla, 39 let, Zácpa 

Malý šálek Gano 3v1 (sáček na 2 šálky) ráno a jsem bez potíží se zácpou. 

 
Mirka, 45 let, Stabilizace hmotnosti 

Kombinace Ganodermy (1 tobolka denně), Gano Spirulina 2 denně, Gano Classic 2 denně mi 

vyřešila problém s jojo efektem. Již více než půl roku mám stabilní váhu. Předtím váhová 

odchylka byla +- 10 kg. Spirulinu mám dopoledne a odpoledne jako svačinu. Snídám ovoce, 

obědvám klasické menu v restauraci a večeřím ve stylu „Jste to, co jíte!. A jde to! 

 
 

Kamil, 56 let, Srdeční arytmie, tlak 

Rok užívám Ganodermu a piju Classic, odezněly problémy se srdeční arytmií a upravil se 

krevní tlak. Cukr v normálu. Můj lékař má s ganodermou jen dobré zkušenosti. Já také 

doporučuji. 

 
 

Syn 9 let, ADHD 

Všem maminkám dětí s ADHD - poruchou pozornosti s hyperaktivitou doporučuji Excellium 

z vlastní zkušenosti s mým již 9-ti letým synem. První a druhá třída byla pro nás katastrofa. 

Ještě před letními prázdninami jsem se seznámila s výroby s Reishi. Měla s Excelliem 

výborné výsledky, my následně také. Už v pololetí na vysvědčení nebyla žádná trojka. Syn je 

v klidu, bez léků, já jsem v pohodě. Náš rodinný život je konečně fajn. 
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Václav, 63 let 

Více než 10 let jsem měl zvýšený cukr. Každý den si dávám pouze GanoCafe Classic a 

hladinu cukru mám již druhý odběr v pořádku. Nic jiného jsem ve své životosprávě nezměnil.  

 
 

Eva, 51 let 

Vypadávání vlasů bez zjevné příčiny, krevní testy v normálu, kožní vyšetření bez nálezu. 

Byla jsem nešťastná, sebevědomí na nule. Začala jsem užívat Ganodermu a Excellium 1+1 

denně. Po měsíci žádného efektu jsem chtěla přestat tobolky užívat. Po internetové konzultaci 

mého stavu s lékařem TČM jsem v užívání pokračovala. Je to 3 měsíce. Vlasy mi nepadají a 

rostou nové. 

 
 

Zuzana, 25 let, 170 cm 

Potvrzuji úbytek váhy na 74 kg. Po ½ roce užívání tobolek Ganoderma (1. měsíc 1x denně, 2. 

měsíc 2x denně, od 3. měsíce 1x denně) a vlažný Gano čaj denně konvice. Zhubla jsem 5 kg, 

ale necítím se unavená, mám dobrou pleť. Při dietách jsem měla deprese a zhubnutí bylo 

krátkodobé. Teď jsem spokojená a v Ganodermě budu pokračovat. Doporučuji. 

 
 

 

Muž, 54 let 

Roky mě v noci budilo mravenčení a brnění v nohou. Často jsem musel užívat léky na spaní, 

abych ten nesnesitelný pocit až bolest zaspal. Na doporučení jsem začal užívat Excellium a 

ráno si dávám šálek Gano čokolády. Postupně Excellium vypouštím, beru si 3-4 tobolky 

týdně, ale čokoládu piji denně. Nevím, zda by se mravenčení vrátilo, kdybych přestal brát 

Gano, ale raději nebudu riskovat. 

 
 

Každý den si dávám Gano Classic a upravil se mi krevní tlak, nepálí mě žáha. 

 
 

8 a 12 let,  

Obě mé děti milují Gano čokoládu i Spirulínu. Oproti ostatním dětem nejsou vůbec nemocné. 

 
 

Čestmír, 60 let 

Začal jsem pít Gano Classic kvůli problému s pálením žáhy. Funguje to. Navíc se mi zlepšil 

zrak. 

 
 

 


