
 

 
 

 

 

TRITON ►90 tablet (dávka na 1 měsíc)  523 Kč◄ 
(směs cordyceps + shiitake + reishi)  ►250g – prášek (dávka na 4 měsíce)  1.986 Kč◄ 

 

Doplněk stravy  - vyvážená kombinace účinků tří hub využívaných tradiční čínskou medicínou: 
Cordyceps sinensis  (housenice čínská), Shiitake  (houževnatec jedlý), Reishi  (lesklokorka 
lesklá).  
Přípravek TRITON na bázi houbové biomasy pěstované na autoklávem sterilizovaném 
substrátu při nekompromisním dodržování podmínek, které bývají požadovány po výrobě 
léčiv. Výsledkem je standardizovaná biomasa, u které patentovaný kultivační proces zajišťuje, 
že není kontaminována jinými houbami a že nejsou přítomny pesticidy a těžké kovy. 
 
 
 

CORDYCEPS SINENSIS (Housenice čínská)  ►90 tablet (dávka na 1 měsíc) 655 Kč◄ 
 ►250g – prášek (dávka na 4 měsíce) 2.366 Kč◄ 
 

Podpora imunity a antioxida ční působení  
Kromě podpory imunity má i významné antioxidační 
účinky, podporuje látkovou výměnu a vylučování 
škodlivých metabolitů vzniklých například z trávení 
léků. Pozitivně ovlivňuje činnost jater (mj. u cirhóz) a 
ledvin.  
Podpora plic - tradičně se používá pro doplňování plic 
(kašel, dušnost a alergie). 
Podpora ledvin - tradičně se používá pro doplňování 
ledvin (např. časté pomočování) a doplnění sil v 
sexuální oblasti.  
Přírodní antibiotikum - cordyceps působí jako 
přírodní antibiotikum, potlačuje mnohé škodlivé 
bakterie (pneumokoky, streptokoky, zlaté 
stafylokoky), má protizánětlivé účinky.  
Omlazující a obnovovací ú činky - tradičně je 
považován za produkt schopný udržet svěžest mládí. 
Snižuje hladinu lipid ů a cholesterolu  v krvi, pomáhá 
regulovat a rozpouštět tromby. Pomáhá doplnit sílu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
vyčerpanému organismu (např. po fyzické námaze, 
nemoci atp.). Obnovuje pokožku bez lesku. Pro jeho 
sílu ho čínští vrcholoví sportovci hojně využívají po 
tréninku pro znovuobnovení sil organismu.  
Nádorová onemocn ění - stimuluje aktivitu leukocytů 
a zvyšuje jejich hladinu, je to významný prostředek 
na zmírňování vedlejších účinků radioterapie i 
chemoterapie. 

 

SHIITAKE (Houževnatec jedlý – Lentinula edodes)  ►90 tablet (dávka na 1 měsíc) 465 Kč◄ 
 ►250g – prášek (dávka na 4 měsíce) 1.758 Kč◄ 
 

Antibakteriální ú činky  - inhibiční efekt na 
Staphylococcus aureus, Bacillus subtilis a 
Escherichia coli.  
Podpora imunity  - u imunitní oslabenosti, 
civilizačních chorob, alergií, u rým a nachlazení 
(zvyšuje koncentraci interferonu); podpora 
organismu starších osob, preventivní podpora u 
mladších osob (přepracování, vyčerpání).  
Kardiovaskulární ú činky  - u chronických vysokých 
hladin cholesterolu  (prevence arteriosklerózy) a 
lipidů, snižování vysokého krevní tlaku, u 
chudokrevnosti.  
Imunomodula ční a protinádorové ú činky  - např. 
zvyšováním fagocytické aktivity makrofágů, 
stimulací T-helper a NK buněk; podpora u 
chemoterapie a radioterapie ke snížení vedlejších 
účinků léčby; studie použití u sarkomu 180, nádoru 
MM-46. 
Hepatoprotektivní ú činky  - žlučníkové kameny, 
žaludeční obtíže a vředy. Komplexních účinků 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
možno dosáhnout v kombinaci s lesklokorkou 
lesklou (reishi ) a outkovkou pestrou (coriolus ). 
 
Přírodní zdroj minerál ů a vitamín ů - obsahuje 
draslík, fosfor, železo, zinek, vápník, měď, hořčík, 
mangan, germanium, stroncium, vitamíny B2 
(riboflavin), C, D2, přibližně 30 enzymů a přes 10 
esenciálních aminokyselin, proteiny a vlákninu. 
 
 
 

 



REISHI (Lesklokorka lesklá – Ganoderma lucidum)  ►90 tablet (dávka na 1 měsíc) 465 Kč◄ 
 ►250g – prášek (dávka na 4 měsíce) 1.758 Kč◄ 
 

Podpora imunity  - obsahuje látky působící 
imunostimulačně (betaglukany), antibakteriálně a 
antivirálně. Velké uplatnění nachází při obnovování 
síly organismu po operacích či velkém vyčerpání - 
fyzickém i duševním. Tradičně se rovněž používá k 
posílení kloubů, šlach a kostí, pro zvýšení vitální 
energie a "nadlehčení" těla.  
Prevence stárnutí  - přírodní antioxidant, který 
působí proti volným radikálům, nachází tak uplatnění 
u starých i mladých. Obsahem specifických 
triterpernoidů ochraňuje cévy před kornatěním a 
pomáhá snižovat přilnavost krevních destiček k 
sobě.  
Ochrana a detoxikace jater  - pomáhá regenerovat 
játra po zatížení běžnými léčivy, alkoholem či u 
hepatitid. Odstraňuje z těla těžké kovy, čehož je 
možno využít mj. vždy po ošetření amalgámových 
zubních výplní.  
Nespavost  - tradičně byla používána taoistickými 
mnichy k uklidnění ducha i mysli a k zlepšení 
duševní výkonnosti.  
Hypertenze  - kyselina ganoderová snižuje krevní 
tlak. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Diabetes, dna  - kyselina ganoderová snižuje 
hladinu špatného cholesterolu a tuků v krvi. 
Astma, bronchitida, alergie  - účinky posilování 
obranyschopnosti doplňují tradiční vlastnosti 
ganodermy zastavovat kašel, přeměňovat hleny a 
působit antiastmaticky.  
Nádorová onemocn ění - podpůrný prostředek 
využívající protinádorové aktivity obsažených 
betaglukanů a germania. Rovněž snižuje toxické a 
vedlejší účinky chemoterapie či radioterapie a 
bolesti, podporuje makrofágy a reguluje T a B 
lymfocyty, potlačuje rozšiřování nádorových buněk. 
 
 
 

PLEUROTUS (Hlíva ústřičná - Pleurotus ostreatus)  ►90 tablet (dávka na 1 měsíc) 465 Kč◄ 
 ►250g – prášek (dávka na 4 měsíce) 1.758 Kč◄ 
 

Antibiotický ú činek - zdroj antibiotika pleurotinu. 
Podpora imunity . Ztuhlost šlach a svalů, posílení 
žil, strnulost končetin, houser. Přírodní zdroj 
minerálů a vitamínů.  Podpora růstu mladých buněk. 
 

Kardiovaskulární ú činky  - cholesterol pod 
kontrolou. Přírodní zdroj statinu, v současnosti 
nejúčinnější látky snižující vysoké hladiny 
cholesterolu (prevence aterosklerózy). 
Imunomodulační a protinádorové účinky. Příznivě 
působí u ekzémů, kožních alergií, hemoroidů, 
křečových žil.  
 

Obsahuje železo-transportní bílkoviny , které ho 
dopravují na místo vstřebávání ve střevech. 
 
 

 POLYPORUS (Choroš oříš - Polyporus umbellatus)  ►90 tablet (dávka na 1 měsíc) 523 Kč◄ 
 ►250g – prášek (dávka na 4 měsíce) 1.986 Kč◄ 
 

Diuretické p ůsobení – tradiční použití u otoků a 
obtížného močení. 
Antioxida ční působení  – obsažené polysacharidy 
vykazují pročišťovací účinky u radikálů superoxidů a 
hydroxylů. 
Antivirální p ůsobení (podpůrně u hepatitidy) 

Podpora r ůstu vlas ů 
Podpora imunity  

 
     

 
 

Výše uvedené ceny mají pouze informativní charakter. Aktuální ceny jsou zveřejněny na www.alfafit.cz 

Bližší informace o nejnovějších výrobcích a jiných aktualitách: www.alfafit.cz 
 tel. O2: 220 570 220  tel. UPC: 283 871 324 (volání ze sítě UPC zdarma) 
 GSM: 777 000 450 GSM: 603 470 093 
 dotazy: info@alfafit.cz objednávky: objednavky@alfafit.cz 
AlfaFIT s.r.o. provozovatel portálů hl.cz a alfafit.cz 


