
1950’lerden 1980’lere kadar, Rusya’da Taşkent Üniver-
sitesinde Mumijo tedavi uygulamalarına ilişkin yoğun 
çalışmalar yürütülmüştür. Aşağıdaki temel bulgular 
“bilimsel” ve tıbbi olarak elde edilmiştir:

•     Bağışıklık düzenleme

•     Kırık sonrası tedavi

•     Gastrointestinal mukoza şikayetleri (gastrit)

•     Hemoroid
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Belukha Altay Dağlan

Anında çözünür! MULTI-SUPER ÖZÜT

Hasat sonrası Taze Chaga mantarı

Mumijo yaban arılarının yüzbinlerce yılda 
fosilleşmiş bal peteklerinin koyu kahverengi sert 
katranıdır. Çok azdır ve sadece Orta Asya’nın çok 
yüksek dağlık bölgelerindeki mağaralarda bulu-
nur. Bearmedicine’in Mumijo ürünü Sibirya Altay 
Dağları bölgesinde 2.500 m’nin / 8.000 ft üstün-
deki yerlerde çok yüksek gayretlerle elle toplanır. 
Kocakarı ilacı tıbbında “Tanrıların Armağanı” ola-
rak adlandırılmış ve binlerce yıl bağışıklık sistemi-
nin süper güçlendiricisi olarak uygulanmıştır;

Orta Asya’nın şamanları ve tıp adamları 
bu nedenle ürünü “insanlığın bildiği en güç-
lü bağışıklık güçlendiricisi” olarak da 
adlandırmaktadır.
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Önerilen kullanım: Günde 1/4 çay kaşığı ürünü 100 ml suya (iyi 
karıştırın) veya Smoothies içeceğine katın. Ihtiyaç çoksa günde 3 X 1/4 
ila maksimum 1/2 çay kaşığı. Mumijo dozajlaması için bkz. 
www.bearmedicine.earth/faq.
Tavsiye edilen günlük alım miktarı aşılmamalıdır.
Diyet takviyeleri dengeli bir diyetin yerini almaz.
Çocukların ulaşamayacağı yerlerde saklayın.

Chaga (Inonotus obliquus) şifalı bitkilerin kıralıdır ve insanlığa gerçek 
bir hediyedir. Bu mantar tek kelimeyle bu dünyadan desildir. bu nedenle 
atalarimiz ona „Tanrilarin hediyesi“ demiştir. Doğal olarak genellikle 
Kuzey Kutup Dairesi çevresi ve Sibirya’daki huş ağaçlarında yetişir. 
Chaga Sibirya ve Altay’ın bakir alanlarındaki canlı ağaçlardan elle,
dikkatle toplanir ve sadece en hasses ve en gelişmiş yöntemler 
kullanılarak işlenir. Gluten içermez, vegandır ve katkı maddesi 
kullanılmaz. 
Mumijo (Shilajit), “Dağların Göz Yaşları“ fosilleşmiş balın orijinal 
kurutulmuş halidir ve Sibirya Altay Dağlarının yüksek yerlerinde çok 
az miktarda bulunur. İkisi de şamanlar ve tıp insanları tarafından 
Kuzey Yarımkürenin her yerinde binlerce yıldır kullanılmıştır ve bu 
bölgelerde, insan yaşamına sağladıkları evrensel önemli yararlarla 
iyi tanınırlar. 

  

  

Özel kodlandi ve enerji verildi  www.divine.tools ürünü

60% kromogen 

Ne bir bitki ne de bir hayvan olan Chaga, huş ağaçlarında büyüyen bir ağaç çürüten mantardır. İlginçtir ki, 
bitkiden %30 daha çok insan olan bir DNA yapısına sahip olduğu söylenir!
Huş ağaçlarının olgunlaşması 15-20 yılı bulur. Bu süre boyunca, Chaga mantarı insan vücudu için biyolojik 
olarak kullanılabilen birçok değerli enzimi, besini ve şifalı bileşikleri absorbe eder ve konsantre hale getirir.

Chaga genellikle Rusya’da, ancak aynı zamanda Japonya, Kore, Alaska, Kanada ve Kuzey İskandinavya’nın 
bazı kısımlarında da yetişir. Chaga tipik beyaz huş ağacında bulunuyor olsa da, en etkili türü Bearmedicine’s 
Chaga’nın özel ürün alanı olan Sibirya’nın siyah huş ağaçlarında bulunur.

Süper gıda bugünlerde herkesin dilinde olan popüler bir kelimedir, ama şu anda dillerdeki bu kelime Chaga’dan 
bahsetmeden kullanılamaz. Çoğu kişi bunu “Şifalı Bitkilerin Kıralı” olarak bilir ve şaşırtıcı antioksidan değeri 
(makalenin sonunda) görüldükten sonra nedeni hakkında şüphe kalmaz.

Yabani olarak toplanan Chaga mantarları, sadece mantarlar aleminde değil aynı zamanda insanın bildiği tüm 
yiyeceklerdeki en yüksek antioksidan düzeylerine sahiptirler (USDA ve Boston, MA Tufts Üniversitesinin yaptığı 
testlere göre).

Bu katranköpüğü mantarının görünümüne bakılınca, melanomlu devasa bir köstebek gibi görünür.

İmza Doktrini’ esasen şöyle der: Bir yiyecek bir vücut parçasına benziyorsa, vücudun bu parçasında şifalı etkisi 
olduğu addedilebilir. Örneğin ceviz: Hepimizin bildiği gibi, beyne dikkat çekici şekilde benzeyen cevizde zengin Ome-
ga 3 vardır (uygun beyin fonksiyonu ve sağlık için önemli). Chaga’daki pigmentlerin yaklaşık yüzde 25’i melanin-
dir (gerçekten yüksek bir miktar).

Melanin, koruyucu özellikleri ve serbest radikalleri hedefleme yeteneği ve uyumaya yardımcı olması ile cilt ve saç 
sağlığı için önemlidir. Çoğumuz için yeni olsa da, Chaga aslında 4.600 yıldan uzun zamandır kocakarı ilacı ola-
rak kullanılmaktadır (belgelenmiştir). Eskiden kocakarı ilacı olarak kullanılan Chaga’nın kullanım alanları 
çok geniş olup şunlara karşı kullanılmıştır:

Mide ağrısı • ülserler • astım • bronşit • karaciğer problemleri • egzema ve sedef hastalığı • kanser • kronik 
yorgunluk sendromu • grip • tüberküloz hipertansiyon • virüs enfeksiyonları • kalp damar hastalıkları • 
diyabet fibro- myalji • romatoid artrit • felç Alzheimer • vs.1)
Yakında yapılmış olan çalışmalar, Chaga’nın tümör ve virüs önleyici özelliklere sahip olduğunu, gripe ve 
çeşitli kanser hücrelerine karşı etkili olduğunu göstermiştir ve HIV tedavisine yönelik olarak yoğun şekilde 
araştırılmakta ve çalışılmaktadır.

Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) de WTO kodlarına göre Chaga’yı tıbbi mantar olarak sınıflandırmış olup Av-
rupa’da ve ABD’de diyet takviyesi olarak sınıflandırılmaktadır.

İşte Chaga’nın yardımcı olabileceği yollardan bazıları: 1)

•  Vücuda canlılık verir – vücudu dengeye getirir 
   ve bağışıklık sistemini düzenleyerek tüm otoimmün 
   hastalıklar için yararlıdır.

•  En zengin SOD (süperoksit dismutaz) enzimi kaynağı.

•  Bu süper antioksidan hücre DNA’sı hasarlarını önler.

•  Düşük SOD doku düzeyleri, genel sağlık durumu 
   kötüleşmesi ve daha kısa ömürle korelasyona 
   sahiptir.

•  Çok miktarda B vitamini, flavonoid, enzim, mineral 
   ve fenol sağlar

•  Herhangi bir gıdadaki bilinen en yüksek antioksidan
   konsantrasyonlarını içerir

•  Kan şekeri düzeylerini dengeler

•  Cilde yardımcı olan, vücudun biyo ritimlerini 
   dengeleyen ve beyin epifizini aktifleştiren, önemli 
   bir yaşlanma önleyici bileşik olan melaninden bol 
   miktarda içerir
•  Uygun hücre büyümesi, farklılaşma ve varlığını 
   sürdürmeye yardımcı olan çinko açısından 
   zengindir
•  Genel esenliği destekler
•  Enerji düzeylerini ve fiziksel dayanıklılığı artırır
•  Yaşlanmayı önleyici özellikler
•  Mantar ve kandida önleyici
•  Antiviral ve antibakteriyel
•  İltihap önleyici
•  Eklem sağlığı – eklemlerdeki süngersi maddeden
   içerir – glukozamin ve kondroitin

Bearmedicine’in     yüksek dozda anında çözünen MULTI-SUPER ÖZÜTÜ %100 Sibirya yabani CHAGA 
mantarından oluşur. Yüksek konsantrasyonlu özüt toz haline gelmesi için su ve dondurma-ku-
rutma özütlemesi denen bir teknolojik işlemden geçmiştir. CHAGA’ya bu işlemi uygulamamızın ne-
deni Chaga mantarından maksimum yararı almak ve onu biyolojik olarak aktif bir gıda takvi-
yesi olarak kullanmak istememizdir. Özütleme işlemi, ham CHAGA’da pasif durumda “depolanan” 
sağlığı destekleyen CHAGA bileşiklerinin aktifleştirilmesini sağlar.

Ham CHAGA’dan farklı olarak (çay veya toz), Bearmedicine’in  anında çözünen MULTI-SUPER ÖZÜ-
TÜ bu biyolojik maddelere aktifleştirilmiş olarak sahiptir ve bu nedenle vücudumuz sindirebi-
lir. Ham CHAGA (sadece öğütülmüş CHAGA tozu) sindirilemez ve sağlığı destekleyen bileşikler iz 
bırakmadan vücudumuzdan ayrılırlar. “Aktifleştirme” sadece özütleme işlemiyle yapılabilir. Cha-
ga çayı demlerken mini özütlemeye benzer bir şey yaparsınız, ama önemli bileşenlerin sadece %20
’sinden azına erişirsiniz! Ayrıca, özütleme işlemi yararsız maddelerin çıkarılmasını ve sağlığı de-
stekleyen biyolojik bileşenlerin maksimumuna konsantre olunmasını sağlar. 1 kg CHAGA özütü 
elde etmek için yaklaşık 8 kg ham CHAGA mantarı kullanıyoruz
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Şifalı mantarlardaki aktif SOD düzeyleri

Chaga 2011 yılında Brunswick Laboratuarları tarafından test edilmiştir
146.700 için (Acai çileği < 20,000!)
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Sibirya CHAGA mantarı sadece sınırlı alanlarda yetişir. Haritada, yeşil renk genellikle CHAGA mantarının bulunabileceği yerleri gös-
terir. Sarı renk gerçek Sibirya siyah huş ağacı CHAGA mantarının yetiştiği yerleri gösterir. CHAGA’mızı Rusya’nın Doğu Sibirya tayga 
ormanlarından, Altay Dağlarından, Kuzey Irkutsk bölgesinden ve Kafkasya’dan topluyoruz. Bunlar kış sıcaklıklarının -50 C dereceye 
düştüğü alanlardır. Çok geniş bölgelerde çok az nüfus vardır ve etrafta endüstri yoktur. Endüstri olmaması ve çok sert iklim koşulları 
CHAGA’mızı ekolojik olarak temiz hale getirir ve kirlenme olmaz.
Altay Dağlarındaki Mumijo toplama yerleri kırmızı ile işaretlenmiştir. 

Daha fazla bilgi ve sıkça sorulan sorular için:

www.bearmedicine.earth

Bu nedenle, anında çözü-
nen saf ve doğal yetişen 
MULTI-SUPER Chaga ÖZÜ-
TÜNÜN ve Mumijo’nun dü-
nyadaki en etkili ve en yük-
sek kaliteli ürün olduğunu 
garanti edebilirim.

Bear A lf Saorin

Yasal uyarı:
Şu anki mevzuata göre, Chaga Avrupa’da ve ABD’de ilaç 
olarak değil diyet takviyesi olarak onaylanmıştır. 
Diyet takviyeleri ilaç olarak değil gıda olarak 
sınıflandırılmaktadır. Sağlıklı ve değişken bir beslen-
menin ve bilinçli yaşam tarzının yerini doldurmaz. 
Çocukların erişemeyeceği yerde saklanması gerekir. Gele-
neksel batı tıbbı çoğu diyet takviyesinin yararlarını ka-
bul etmez! Bu nedenle, Bearmedicine®’in terapistlere veya 
tüketicilere Chaga/Mumijo uygulamasının hastalıkları 
ve koşulları veya daha genel olarak sağlığı ve yaşam 
kalitesini iyileştirmediğine işaret edilmelidir. Bu nedenle 
Bearmedicine® çeşitli yazarların alıntılarında bu web si-
tesinde yinelenen tariflerin içeriği için hiçbir sorumluluk 
üstlenmez.
1) Bu, yazar B. O’Conne’in yayınlarının bilgi veren 
bir alıntısı olup, sadece Chaga’nın kültürel ve tarihi 
kullanımını göstermektedir. Bu ifadeler ABD FDA, AB ve 
diğer yetkili makamlar tarafından değerlendirilmemiştir. 
Bu ürünün amacı herhangi bir hastalığı tedavi etmek, 
iyileştirmek veya önlemek değildir. Bunun sizin için 
doğru olup olmasığını öğrenmek için lütfen lisanslı bir 
sağlık bakımı uzmanına danışın.

Küçük Chaga mantarı, 
yaklaşık 10 yıl yetişme 
süresinden sonra

Altay Dağlarında Mumjio yatakları olan bir mağara
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