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KORDYCEPS – ČO JE TO? 

. 

Cordyceps sinensis:  

• huba, ktorá patrí do čeľade 
Clavicipitaceae (kyjaničkovité),  

• rastie vo vysokohorských regiónoch 
Tibetu, 

• ostatných 1200 rokov je označovaný      
za „zázračnú“ hubu tradičnej čínskej 
medicíny. 

 



KORDYCEPS – HLAVNÉ ÚČINNÉ LÁTKY 

KORDYCEPS 

KORDYCEPÍN ADENOZÍN 



KORDYCEPS – ĎALŠIE ÚČINNÉ LÁTKY 

. 

Ďalšie účinné látky:  

• polysacharidy 

• kyselina cordycepic 

• vitamín A, B, C, E  

• 16 kyselín 

• superoxid dismutáza (SOD)  

• zinok 

• selén 

• horčík 

• železo  

• draslík 

 



KORDYCEPS  

. 

• V čínštine sa označuje ako Dong Chong Xia 
Cao, čo znamená „v zime červ, v lete 
bylina’’.  

• Nazýva sa aj húsenicová huba, pretože 
parazituje na larvách motýľa, uvoľní spóry, 
prerastie cez telo hmyzu a napokon ho 
mumifikuje.  

 



KORDYCEPS V TČM 

• Kordyceps je vysoko cenený expertmi          
na čínsku bylinnú medicínu.  

• V modernej praxi sa mycélium kordycepsu 
často používa ako tonikum a liečivá 
potravina  tradičnej čínskej medicíny 
(TČM) pre svoje početné účinky.  

• Tradične sa používa na posilnenie 
oslabenej odolnosti dýchacej sústavy             
a prirodzenej obranyschopnosti 
organizmu.   



KORDYCEPS  

• V čínskom liekopise je oficiálne 
klasifikovaný ako liek od roku 1964.  

• Cordyceps sinensis je podľa stanoviska 
Európskej komisie a Americkej Správy 
potravín a liečiv (FDA) označovaný                  
za potravinový doplnok. 

• Huba je spracovaná do formy kapsúl 
prostredníctvom špičkových vedeckých 
procesov, ktoré sú prísne monitorované 
kvôli zabezpečeniu najvyššej kvality.  



KORDYCEPS A ŠPORTOVÉ VÝKONY 

• V roku 1993 huba kordyceps spôsobila rozruch 
keď Wang Junxia, QuYunxia a Zhang Linli, tri 
športovkyne z Číny v behu na 1500, 3000             
a 10000 metrov a vytvorili 5 nových svetových 
rekordov na Národných hrách organizovaných 
v Pekingu v Číne.  

• Dámy podstúpili dopingové testy a vyvrátili 
mnohé podozrenia ohľadom toho, že užívali 
anabolické steroidy.    

• Následne ich tréner zverejnil, že týmto 
športovkyniam odporučil kordyceps. Pravdaže, 
táto huba ako potravina nepatrí pod správu 
IAAF. 



KORDYCEPS 

Dodáva energiu, zvyšuje vitalitu, zmierňuje 
únavu 

Zvyšuje celkovú vytrvalosť 

Zvyšuje prirodzenú obranyschopnosť tela  



Účinné zložky: 
 

Obsah 
100 kapsúl 

Dávkovanie 
2-4 kapsuly denne  

  v 4 kapsulách 

Cordyceps sinensis 2 000 mg 
 

TIENS KORDYCEPS 



Boost Your Stamina with 

TIENS CORDYCEPS ®  

Boost Your Stamina with 

Tiens Cordyceps  

Doplňte si životnú energiu                     

s TIENS Kordycepsom  


