
КОРИОЛУС 30% ПОЛИЗАХАРИДИ
НАЙ-МОЩНИЯТ ПРОДУКТ
 ОТ КОРИОЛУС В ЕВРОПА

СРЕЩУ ВИРУСИ, БАКТЕРИИ И ГЪБИЧКИ

Дозировка:
За профилактика: 2 пъти на ден по 1-2 капсули;
За терапия: 2-3 пъти на ден по 2 капсули.

Приемът на висококачествен екстракт от плодно тяло на Кориолус (Co-
riolus versicolor),  стандартизиран на 30% полизахариди (бета-глюкани)
активизира естествените клетки-убийци (NK-клетките), които имат 
изразено действие, насочено към заразени с вируси клетки. 

60 лв
  60 капс.

Вируси:
• Човешки папилома вирус (HPV);
• Орален HPV;
• Хепатит С (HEP-C);
• Грипен H1N1 вирус;
• ХИВ (HIV-1);
• Херпес Симплекс 2

Бактерии:
• Staphylococcus aureus;
• Salmonella enteritidis;
• Salmonella typhimurium;
• Pseudomonas eruginosa;
• Echerichia coli;
• Steptococus pneumoniae;
• Listeria monocytogenes;
• Klebsiella pneumonia

Гъбички:
• Candida albicans

Качеството на суровината на този продукт 
се контролира от германската  лаборатория Agrolab.

Суровината, използвана в продукта, се произвежда от германския лидер 
компания HAWLIK GESUNDHEITSPRODUKTE GmbH.

180 лв
 240 капс.

плащаш 3 

получаваш 4



DrBiomaster.com
Национален телефон за заявки:  0700 11 016

Онлайн магазин: Herbs-Doctor.com

СОФИЯ: 02/ 952 51 99;
ул. Лайош Кошут № 24 (Руски паметник)
ул. Родопи № 68 (Сточна гара)

ПЛОВДИВ: 0878 780 742;
ул. Филип Македонски № 37, ет. 2, кабинети 1 и 2
(в сградата на “Медлайн клиник”)

БУРГАС: 0878 950 397; 
ул. Трайко Китанчев № 23

СТАРА ЗАГОРА: 0878 780 306;
ул. Цар Калоян № 30
(до сградата на Електроснабдяване)

ВАРНА: 0878 10 54 76;
Магазин “Лапакъ”, ул. Юрий Венелин № 14, 

(вход откъм ул. Пейо Яворов)

КЮСТЕНДИЛ: 0889 32 67 58;
ул. Любен Каравелов № 8

ВЕЛИКО ТЪРНОВО: 0898 466 376;
ул. Чумерна 7

РУСЕ: 0896 83 15 80;
ул. Рига №7

ХАСКОВО: 0879 233 933;

ШУМЕН: 0889 78 99 39;

Освен това, Кориолус е една от 4-те вида лекарствени гъби, които 
демонстрират инхибиране на вируса на Херпес симплекс тип 2, 
показвайки най-високия терапевтичен индекс от всички 10 тествани 
лекарствени гъби. 

Мнението на множество изследователи на лекарствените гъби по цял 
свят е, че системният прием на Кориолус и някои други лечебни гъби 
намалява шансовете за възникване на рак чрез премахване на причинно-
следствени фактори, някои от които са именно онковирусите.

Този екстракт съдържа силни антивирусни съединения, специфично 
активни срещу човешкия папиломен вирус (HPV), който причинява рак 
на шийката на матката и вируса на хепатит С (HEP-C), който причинява 
рак на черния дроб. 

Екстрактът от Кориолус проявява най-висока антивирусна активност 
срещу грипния H1N1 вирус, сравнено с екстракти от други 10 висши 
лекарствени гъби - Базидиомицети. 


