
MÉTODO DE EXTRAÇÃO DIFERENCIADO (Extração com água quente)

100% dos estudos científicos publicados sobre 
os benefícios para saúde imune de cogumelos 
medicinais utilizaram extratos de água quente.

Processo de extração utilizando água quente 
é superior, pois a quantidade de beta-glucana 
extraída é maior em 50-80 vezes quando 
comparado a outras metodologias. 

Cogumelos medicinais são organismos 
fúngicos considerados alimentos saudáveis 
que fazem parte da dieta suplementar dos 
chineses há mais de 2.000 anos. MR-Complex 
é um blend de três espécies de cogumelos 
medicinais: Cordyceps militaris, Ganoderma 
lucidum (Reishi) e Coriolus versicolor (Turkey 
Tail), desenvolvido para ser um suplemento 
para suporte imunológico, energético, de 
longevidade e defesa diária. 

componentes do mr-complex

Cordyceps é um gênero de fungos 
parasitas que cresce nas larvas de 
insetos. Cordyceps militaris aumenta 
a produção da molécula adenosina 
trifosfato (ATP) no corpo, que é 
essencial para fornecer energia 
aos músculos. Isso pode melhorar 
a maneira como o organismo usa 
oxigênio, especialmente durante o 
exercício. Vários estudos apontam 
que o Cordyceps militaris aumenta os 
antioxidantes, ajudando a melhorar 
a memória e a função sexual. 
Cordyceps militaris pode beneficiar 
a saúde do coração, ajudando a 
prevenir arritmias e redução dos 
níveis de triglicerídeos e colesterol 
LDL "ruim".

Estudos mostram que os cogumelos 
Reishi contribuem para períodos 
de vida mais longos. Previnem 
doenças autoimunes, distúrbios 
neurodegenerativos, diabetes, 
doenças do fígado, câncer e muito 
mais. Os extratos de Reishi são 
conhecidos por proteger o DNA 
celular e mitocondrial do dano 
oxidante, aumentar a expressão do 
gene da longevidade e promover 
aumento da expectativa de vida.

Coriolus versicolor é um cogumelo 
poliporo muito comum, podendo 
ser encontrado por todo o mundo. 
Dados pré-clínicos in vitro e in vivo 
sugerem que polissacarídeos de 
Coriolus versicolor possuem efeitos 
imunomoduladores (em grande 
parte imunoestimuladores). O 
polissacaropeptídeo (PSP) isolado 
de C. versicolor possui efeitos 
estimulantes em muitos tipos de 
células imunológicas, aumentando 
sua proliferação e liberação de 
citocinas.

Ganoderma lucidum (Reishi) Cordyceps militaris Coriolus versicolor (Turkey Tail)



Mushroom Imune Super Immunity

MR-Complex................400 mg
L-Glutamina Aji..............5,00 g
Suspensão p/ o prep.
extemporâneo sabor laranja..
..............................qsp 1 sachê

Modo de preparo: dissolver 
um sachê (7 g) em 250 ml de 
água e agitar. Ingerir uma vez 
ao dia, em jejum, ou antes de 
dormir.

MR-Complex................400 mg
Excipiente..............qsp 1 cáps.

Posologia: ingerir uma 
cápsula ao dia, em jejum, ou 
antes de dormir.

MR-Complex..................3,00 g
Álcool de cereais.............18 ml
Água purificada........qsp 60 ml

Posologia: ingerir 1 ml (20 
gotas) duas vezes ao dia. Agite 
antes de beber.

Mushroom Defense

Modula o sistema imunológico;

Protege o DNA celular e mitocondrial do dano oxidante 
que causa o envelhecimento e câncer.

Aumenta a produção de ATP, fornece energia, reduz a 
fadiga, e melhora o desempenho físico;

Contém polissacarídeos que inibem os processos 
inflamatórios do fígado e restauram os sistemas 
antioxidantes naturais;

Reduz os níveis de triglicerídeos e colesterol LDL 
"ruim";

Melhora a expressão do gene da longevidade e a 
expectativa de vida saudável;

É UM BLEND DE TRÊS ESPÉCIES DE COGUMELOS MEDICINAIS

MR-Complex contém polissacarídeos específicos, 
chamados beta-glucanos, que assemelham-se 
aos polissacarídeos encontrados nas paredes 
celulares de bactérias e outros fungos. Quando 
suplementados, são reconhecidos como “ameaças” 
pelos receptores do sistema imunológico e essa 
detecção estimula a resposta imune inespecífica.

MR-Complex une o melhor dos cogumelos medicinais e seus compostos bioativos:
polissacarídeos, beta-glucana e triterpenos.

DOSE DE USO: 50 mg - 400 mg/dia

Figura 1 - Como os beta-glucanos interagem com o sistema 
imunológico: as células do sistema imunológico atrelam-
se às cadeias laterais da beta-glucana, como uma relação 
de receptor do tipo “chave-fechadura”, a beta-glucana é 
percebido como uma ameaça, desencadeando a resposta 
imune.
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MR-COMPLEX ATUA DIRETAMENTE NO SISTEMA IMUNOLÓGICO

Compostos Ativos (%) Polissacarídeos 30% Beta-glucana 15% Triterpenos 0,7%

BENEFÍCIOS

FÓRMULAS


