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CORDYCEPS SINENSIS 



ÚVOD 

• výťažok z Cordycepsu Sinensis (nie 
prášok), 

• tobolka z rastlinnej celulózy, 

• vyrobené podľa DIN EN ISO 9001:2008, 

• všetky suroviny boli mikrobiologicky 
testované (s certifikátmi o analýze), 

• neobsahuje ťažké kovy, 

• neobsahuje stopy chránených rastlín, 

• neobsahuje geneticky modifikované zložky, 
laktózu, ani lepok. 

 



O UŽÍVANÍ  

• Odporúčaná denná dávka výživového 

doplnku REKA sa nesmie prekročiť.  

• Výživové doplnky nenahrádzajú vyrovnanú 

a rôznorodú stravu.  

• Uchovávajte mimo dosah malých detí. 

• Veľký podiel fyzickej activity, čerstvá a 

prirodzená strava, čistá voda a čistý čerstvý 

vzduch, ako aj pozitívny prístup k životu sú 

základom zdravého organizmu!  



Z HISTÓRIE 

• Už po stáročia zbierajú ľudia v Číne huby na 
konzumáciu a udržanie zdravia. 

• Húsenica červená (čínska) “Cordyceps Sinensis“ 
(čínsky skrátene: “Chongcao“; tibestsky: “Yartsa 
Gunbu“) patrí medzi najzriedkavejšie a najcennejšie 
huby  v Číne a Tibete, kde hrá pomerne dôležitú 
úlohu v udržaní zdravia ľudského organizmu. Toto je 
dôvod, prečo v poslednej dobe enormne vzrástol 
dopyt po hube cordyceps na celom svete. 

• Cordyceps sinensis má pôvod – kultúrny aj 
distribučný – v tradičnej čínskej medicíne. Prvá 
zmienka o tejto hube pochádza z ôsmeho alebo 
jedenásteho storočia. Nájdeme ju v tibetskej 
literatúre pod názvom “Ta Tschi“ (da gyid). 

 



Z HISTÓRIE 

• Jasná zmienka o cordycepse pochádza z 15. storočia. 
Zaznamenal ju tibetský doktor Surkhar Nyamnyi 
Dorje.  V Číne ju prvýkrát popísal v roku 1694 
čínsky internista Wang Ang. 

• Vo všeobecnosti sa huba cordyceps používa spolu 
s inými prísadami ako tonikum, ktoré dodáva vitalitu, 
urýchľuje rekonvalescenciu a spomaľuje proces 
starnutia. V Číne sa predpisuje pri chorobách 
pečene, obličiek a pľúc. 

•  V západných krajinách sa používa hlavne na 
zlepšenie fyzickej zdatnosti a ako prostriedok na 
posilnenie imunitného systému. 

 



PRINCÍP R-E-K-A 

• Každé písmeno skratky REKA znamená v nemčine fázu, 
ktorá vám ponúkne orientáciu a pomoc so správnym 
stravovaním za účelom udržania organizmu v dobrom 
zdraví.  

• Skratka REKA znamená 4 fázy:  
- čistenie,  
- doplnenie,  
- sila, 
- rovnováha. 

• Každá fáza trvá jeden mesiac a je založená na 
predchádzajúcej fáze. Týmto spôsobom sa zdravie upevňuje 
postupne krok za krokom. 

• Jednotlivé fázy sú vždy doplnené dvoma výživovými 
doplnkami. Ak sa tieto doplnky konzumujú pravidelne, 
podporujú výživu a upevňujú zdravie tela aj ducha.  

 



REKA 

• Aplikujte REKA systém a veďte zdravší život! 

• Pamätajte však, že musíte urobiť prvý krok: 
- mnoho každodenného pohybu,  
- zdravá a vyvážená strava - čerstvé a prirodzené 
potraviny (lokalite prirodzené ovocie a zelenina, 
veľa rýb, málo mäsa, bylinkové čaje, veľa čistej 
prírodnej vody, čistý a čerstvý vzduch) 
- pozitívny prístup k životu. 

• Toto sú nenahraditeľné základné podmienky pre 
zdravý život! 

 



DOPLNENIE 
CORDYCEPS SINENSIS + ACEROLA 

Prírodný výživový doplnok vo forme toboliek. 
Obsahuje výťažky z huby a čerešne acerola. 

 

• Vitamin C podporuje správny energetický 
metabolizmus. 

• Vitamin C pomáha redukovať únavu  and 
vyčerpanosť. 

• Vitamin C pomáha ochraňovať proti bunky 
okysličovaciemu stresu. 

• Vitamin C prispieva k správnej tvorbe kolagénu, čo 
je predpokladom na správne fungovanie ciev. 

• Vitamin C prispieva k správnemu fungovaniu 
imunitného systému. 

 



DOPLNENIE 
CORDYCEPS SINENSIS + ACEROLA 

Doporučené dávkovanie: 

Užívajte 2 tobolky denne spolu s dostatočným 

množstvom tekutín,  30 minút pred raňajkami 

 



DOPLNENIE 
CORDYCEPS SINENSIS + GINKGO BILOBA 

Prírodný výživový doplnok vo forme toboliek. 
Obsahuje výťažky z huby a Ginkgo Biloba. 

 

• Horčík prisieva k správnemu fungovaniu nervového 
systému. 

• Horčík podporuje správny energetický 
metabolizmus. 

• Horčík prispieva k správnemu fyziologickému 
fungovaniu. 

• Ginkgo môže zlepšiť okysličenie a výživu mozgu.  

• Ginkgo je známe svojim pozitívnym vplyvom na 
schopnosť sústrediť sa. 

 

 



DOPLNENIE 
CORDYCEPS SINENSIS + GINKGO BILOBA 

Doporučené dávkovanie: 

Užívajte 2 tobolky denne spolu s dostatočným 

množstvom tekutín,  30 minút pred raňajkami 

 



Každá fáza užívania cordycepsu a jeho prísad 

má svoje opodstatnenie a význam. 

 

Odporúčame jeho užívanie v danom poradí: 

ČISTENIE 

DOPLNENIE 

SILA 

ROVNOVÁHA 

 

DÔLEŽITÉ 


