
Srovnání výrobku  výrobce PURUS MEDA  
 

Cordyceps extra PM cps.120 
 
Želatinové kapsle s obsahem extraktu z podhoubí housenice čínské, rozpustného ve vodném prostředí. 
Extrakční poměr 10:1. 
Želatinové kapsle obsahují extrakt z mycélia s dvojnásobným obsahem účinných látek (40 % 
polysacharidů, 7 % cordycepsových kyselin). 1 cps je ekvivalentní 5 g biomasy z mycélia nebo 500 mg 
extraktu běžné kvality. 
 
 
Složení: 1 želatinová kapsle 420 mg obsahuje: 
Housenice čínská (Cordyceps sinensis) extrakt ( 40 % polysacharidů) 250 mg, mikrokrystalická celulóza 
(plnidlo), Stearan hořečnatý rostlinný, Oxid křemičitý (protispékavé látky), obal kapsle: želatina. 
 
Dávkování: 2-4 cps denně, maximálně 12 cps denně.   
 

Takže pokud vezmu tyto informace od výrobce a pak  o spočítám je 420mg celková váha 
1 želatinové kapsle. S toho musíte odpočítat  100 mg to váží  pouze prázdná  kapsle vel 
0  a 250 mg je v kapsli přidáno pojiva , mazadel atd. To není nic přírodního co by 
přispělo k vašemu zdraví. Účinné  látky jaké ? s dvojnásobným obsahem účinných 
40% polysacharidů. To jako výrobce a importér nechápu je to pro mne  neexistující 
pojem ( je to  pouze povídačka pro laiky,, aby to dobře vypadalo) ?? a 40% 
polysacharidů  za tuto cenu silně  pochybuji a navíc extrakční poměr v tomto případě  nic 
neznamená ( ten je pouze informační pro ředění výrobku ( ale stejně  ,pokud to není 
standardizované na účinné látky  tak to nemusí mít také nic a můžete si psát co chcete, 
protože to není ničím podloženo a nikdo ani ten výrobce to neví a může si to  pouze 
myslet  ??   V kapsli je  podle propočtů pouze 70 mg ( to je pouze 8,4g v celém balení ) 
nějaké nespecifikované účinné látky ,, to je  3 x méně než  samotných éček a pojiv 
než je  v 1 kapsli a celkem v balení  30g !  Může vám potom  něco takového pomoci ??   
 
Ono takových výrobců se super kvalitou je  na Českém trhu spousta a někteří to tam ani 
radši  nenapíší  aby vás nepoděsily.  To je jako to,, že mě  jeden pán oslovil zda mu 
nemůžu něco doporučit  na hučení v uchu ,, Že 7 roků užívá na   doporučení lékařů 
přírodní  Gin Gio , ale to mu za 7 roků nepomohlo ..Když jsem se podíval na složení 
nevěřím !!!  copak aceton a to další  může někomu pomoci a dá se to nazvat přírodní  ?? 
 
Složení přírodní  Gin Gio 
Léčivou látkou je výtažek z listů jinanu dvoulaločného (Ginkgo biloba).  
1 potahovaná tableta obsahuje:  
Ginkgo bilobae extractum siccum normatum (35 - 67:1),  
extrahováno acetonem 60% (V/V) 40 mg  
Pomocnými látkami jsou: mikrokrystalická celulosa, monohydrát laktosy, sirup tekuté 
glukosy,  
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makrogol 4000, magnesium-stearát, kukuřičný škrob, hypromelosa, sodná sůl 
karboxymethylškrobu  
(typ A), koloidní bezvodý oxid křemičitý, oxid titaničitý (E 171), žlutý oxid železitý (E 172). 
 
 
Každý nechť si to zhodnotí sám a rozhodne se co si za své peníze koupí ?? 


