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Unieke paddenstoelenmix 
van maar liefst 
6 verschillende soorten 
2 à 4 capsules per dag

Inhoud: 30, 60 of 120 vegetarische capsules

Actieve ingrediënten per vegetarische capsule: Cordyceps 
(Cordyceps sinensis) Full-Spectrumextract 150 mg*, Eik-
haas/maitake (Grifola frondosa) Full-Spectrumextract 100 
mg*, Shiitake (Lentinula edodes) Full-Spectrumextract 100 
mg*, Oesterzwam (Pleurotus ostreatus) Full-Spectrumex-
tract 100 mg*, Amandelpaddenstoel/Agaricus blazei (Aga-
ricus subrufescens) vruchtlichaamextract 80 mg gestan-
daardiseerd op ≥30% totale polysachariden ≥15% 1,3-1,6 
bètaglucanen, Gesteelde lakzwam (Ganoderma lucidum) 
Full-Spectrumextract 80 mg*.

*gestandaardiseerd op ≥50% totale polysachariden ≥15% 
1,3-1,6 bètaglucanen

Het ene paddenstoel
extract is het andere niet
Mycomed bevat 5 Full-Spectrumextracten voor 
een krachtige fysiologische werkzaamheid. In elk 
stadium van zijn levenscyclus produceert een pad-
denstoel specifieke bioactieve bestanddelen. Een 
Full-Spectrumextract combineert ze allemaal, voor 
een ruimer werkingsveld.

De paddenstoelextracten uit Mycomed worden 
grondig getest op de afwezigheid van zware metalen, 
pesticiden of andere contaminanten. Dat Mycomed 
de correcte soort van elke paddenstoel bevat, is be-
vestigd via DNA-testen.

Groeiomgeving
Bevat alle stoffen die door 
de paddenstoel tijdens zijn 
volledige levenscyclus zijn 

afgescheiden.

Bevat een grote variatie aan 
bioactieve stoffen, en de 

hoogste concentratie aan 
1,3-1,6 bètaglucanen. 

Vruchtlichaam met sporen
(bovengronds, zichtbaar gedeelte), 
verschijnt enkel als de paddenstoel 
zich wil voortplanten. Uit een spore 
ontstaat een nieuw mycelium.

Bevat zeer uiteenlopende 
bioactieve stoffen die 

naargelang de paddenstoelen-
soort zullen verschillen. 

Mycelium
(ondergronds of in hout, 
onzichtbaar gedeelte), is de echte 
groeivorm van de paddenstoel.

Bevat een hoge concentratie van bioactieve stoffen 
waarmee de paddenstoel zich weerbaar opstelt 

tegenover zijn omgeving, om goed te kunnen groeien.

Dit product is verkrijgbaar 
bij uw apotheek.
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Mycomed
Dit natuurproduct bevat maar liefst 6 pad den
stoel extracten, van de hoogst mogelijke kwaliteit.

°Gesteelde lakzwam (reishi) ondersteunt het im-
muunsysteem en helpt de natuurlijke weerstand 
te verhogen.

Tips
Voorzorgsmaatregelen om weerbaar de winter 
te trotseren. Hoe bereid u zich voor op abrupte 
verschillen in temperatuur en luchtvochtigheid?

Stress en slaapgebrek ondermijnen 
uw weerstand. Neem pauzes tijdens 
de werkdag, al is het maar voor een 
kwartiertje. Een warm bad nemen na 
een drukke dag kan heel ontspannend 
zijn. Sta ’s morgens op tijd op, altijd om-
streeks hetzelfde uur, zodat u ‘s avonds 
moe genoeg bent om in slaap te vallen.

Zorg voor schone handen en gebruik 
papieren zakdoekjes die u weggooit na 
gebruik.

Door voldoende te bewegen bouwt u een 
goede weerstand op. Regelmatig een 
flinke wandeling maken is vaak genoeg.

Om uw conditie op peil te houden is het 
ook belangrijk om evenwichtig en geva-
rieerd te eten.

Wat maakt Mycomed 
zo uitmuntend?

 Synergie tussen maar liefst 6 paddenstoe-
len: cordyceps, maitake, shiitake, oester-
zwam, amandelpaddenstoel en gesteelde 
lakzwam 

 Full-Spectrumextracten omvatten de volle-
dige levenscyclus 

 → Elk stadium heeft zijn specifieke bioac-
tieve bestanddelen wat resulteert in een 
krachtige fysiologische werkzaamheid

 Elk extract is gestandaardiseerd op β-1,3/1,6 
glucanen

 Cordyceps is gekweekt op 100% plantaar-
dig materiaal (en niet op insecten)

 → 5 maal krachtiger dan 
de wilde cordyceps 
die op insecten groeit

Cordyceps
Full-Spectrumextract

Oesterzwam
Full-Spectrumextract

Eikhaas (Maitake)
Full-Spectrumextract

Amandelpaddenstoel
Vruchtlichaamextract

Shiitake
Full-Spectrumextract

Gesteelde 
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Full-Spectrumextract
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