


Gano Excel a lansat în premieră mondială un concept unic, prima cafea
sănătoasă. O cafea din boabe Arabica cu extract din Ganoderma Lucidum
care oferă proprietăţi terapeutice. Având o concentraţie de cofeină mai
mică decât a unei tablete de ciocolată cafeaua Gano este prima cafea din
lume ce conţine valori nutriţionale biologic active.



Fondată în anul 1995, în statul Kedah Darul Aman,
Malaezia, compania Gano Excel este prima societate de
wellness dedicată şi operativă pentru imunologia
nutriţională Ganoderma. Gano Excel este o companie
bazată pe cercetarea Ganodermei şi este fiind prima
companie care a descoperit şi a împărtăşit avantajele
pentru sănătate ale Ganodermei Lucidum care are în spate
o istorie de peste 5000 ani în sprijinul susţinerii
beneficiilor nutriţionale a ceea ce mulţi consideră a fi "Cea
mai puternică plantă din lume".



Gano Cafe 3 în 1

Este o băutură hrănitoare obţinută din

extract de Ganoderma Lucidum, cafea
de calitate superioară, frişcă vegetală şi

zahăr.

Substanţe 

active

Măr 

100g

3 în 1 

21 g

Calciu 7mg 13.23 mg

Potasiu 144mg 130 mg

Sodiu 3mg 26.25 mg

Fier 0.5mg 0.24mg

Fosfor 12 mg 65.1mg

Vitamina C 7mg 9.04mg

Vitamina B3   

Niacină

0.3mg 17.3 mg

Proteine 300mg 176 mg

Procent

proteine
3% 8.3%

Caracteristici cafea obişnuită cafea Gano
Concentraţie de 

cofeină
între 60 şi 350 mg 8.4 mg

Antioxidanţi 11 165

Acizi 207 108

100 % naturală NU DA



Gano Cafe Classic

O cafea neagră solubilă făcută din
cafea de calitate îmbogăţită cu extract
de Ganoderma Lucidum. Bogată în
arome şi cu un gust clasic, GANOCAFÉ
Classic e cafeaua care te trezeşte
sănătos.

Caracteristici cafea obişnuită cafea Gano
Concentraţie de 

cofeină
între 60 şi 350 mg 13.4 mg

Antioxidanţi 11 165

Acizi 207 108

100 % naturală NU DA

Substanţe
active

Măr 100g Classic
3 g

Calciu 7mg 5.43 mg

Potasiu 144mg 104 mg

Sodiu 3mg 0.07 mg

Fier 0.5mg 0.13 mg

Fosfor 12 mg 8.4 mg

Vitamina C 7mg 2.18 mg

Vitamina 

B3   

Niacină

0.3mg 0.98 mg

Proteine 300mg 491 mg



Gano Schokolade

Este o băutură nutritivă şi energizantă,
produsă din extract de Ganoderma
Lucidum, cacao organică, frişcă vegetală şi
lapte degresat. Este o băutură excelentă
pentru toate vârstele.

Substanţe
active

Măr 100g Ciocolată
Caldă
30 g

Calciu 7mg 49.5 mg

Potasiu 144mg 253 mg

Sodiu 3mg 47.1 mg

Fier 0.5mg 1.11 mg

Fosfor 12 mg 48 mg

Vitamina C 7mg 1.2 mg

Vitamina 

B3   

Niacină

0.3mg 580.26 mg

Proteine 300mg 2970 mg

Procent 
proteine

3% 9.9%



Un amestec exclusiv de boabe de
cafea, cacao şi extract de
Ganoderma Lucidum. Acestea
sunt amestecate special pentru a
vă oferi o cafea cremoasă şi
aromată. Deşi are gustul local al
cafelei, aceasta prezintă şi
caracteristici internaţionale.

Gano Cafe Mocha

Substanţe

active

Măr 100g Gano 

Cafe 

Mocha

Calciu 7mg 37.52 mg

Potasiu 144mg 219 mg

Sodiu 3mg 45.64 mg

Fier 0.5mg 0.25 mg

Fosfor 12 mg 72.8 mg

Vitamina C 7mg 0.91 mg 

Vitamina 
B3   

Niacină

0.3mg 21.17 mg

Proteine 300mg 358 mg



Supreno Coffee

Supreno Premium Coffee este creată
special pentru persoanele care apreciază
o cafea cremoasă şi aromată. Amestecul
de Tongkat Ali, Ginseng şi extractul de
Ganoderma Lucidum a creat un gust
deosebit, păstrând în acelaşi timp aroma
originală. Supreno Premium Coffee este
băutura perfectă, energizantă pentru
orice ocazie.



Gano Tea SOD

Gustul dulce natural al acestei plante
este foarte apreciat, dar importante
sunt şi proprietăţile sale terapeutice.
SOD (Super Oxid Dismutază) este o
enzimă pe care organismul uman o
secretă doar până la vârsta de 35 ani şi
e responsabilă pentru neutralizarea
radicalilor liberi. Datorită absenţei
teofilinei (echivalentul cafeinei), este o
băutură care poate fi consumată la
orice oră din zi.

Substanţe

active

Măr 

100g

Ceai Gano

2 g

Calciu 7mg 1.86 mg

Potasiu 144mg 6.04 mg

Sodiu 3mg 2.52 mg

Fier 0.5mg 0.09 mg

Fosfor 12 mg 0.014 mg

Vitamina C 7mg 1.76 mg

Vitamina B3   

Niacină

0.3mg 0.63 mg

Proteine 300mg 0.15 mg



Gano C’real Spirulina Oats

Îmbogăţită cu extract de Ganoderma
Lucidum, spirulină, făină de ovăz,
frişcă vegetală şi zahăr, este o
mâncare nutritivă pentru întreaga
familie. Spirulina asigură nevoile
nutriţionale zilnice ale organismului.
Făina de ovăz asigură o digestie mai
bună şi controlul greutăţii.
Combinat cu extractul de
Ganoderma Lucidum, obţineţi un
preparat nutriţional, extrem de
gustos.



Gano Fresh

Gel de mentă cu extract din
Ganoderma Lucidum. GANO FRESH
este creată pentru a menţine tot
timpul dinţii, gingia şi gura
proaspătă. Aroma revigorantă vă
menţine zilnic gura curată şi
mentolată.

Nu conţine FLUOR



Gano Soap

Săpunul este îmbogăţit cu Ganoderma
Lucidum şi lapte de capră.
Acesta este creat pentru a curăţa,
trata, hidrata şi înfrumuseţa tenul.
Tenul dumneavoastră va simţi
diferenţa.



Suplimente 

Ganoderma

GANODERMA este produsă dintr-o
mixtură de 6 specii de Ganoderma –
„Regele plantelor”. Suplimentul
Ganoderma ajută la sporirea
rezistenţei organismului şi la întărirea
sistemului imunitar.

Conţine 90 capsule x 275 mg



Excellium

Conţine 90 capsule x 425 mg

Excellium este miceliul Ganodermei
Lucidum care conţine un spectru de
ingrediente precum vitamine, minerale,
enzime, carbohidrati si proteine. Gano
Excel este un un adevărat pionier la
nivel mondial în ceea ce priveşte
producerea şi comercializarea de
miceliu (Excellium). Excellium mai este
cunoscut ca «Tonicul creierului» fiind
considerat esential pentru dezvoltarea
si functionarea creierului. Excellium se
recomanda atat pentru adulti cat si
pentru copii.



Sakanno

Conţine 60 capsule x 300 mg

Tongkat Ali : 285mg
Ganoderma : 15mg



Gano Garcinia

Gano Garcinia contine o substanţă
naturală numită acid hidroxcitric
(HCA), derivat din două fructe
tropicale (garcinia atrovirindis şi
tamarindus indica), pe lângă extractul
de Ganoderma. Garcinia controlează

apetitul.

Conţine 120 capsule x 400 mg

Garcinia Atroviridis : 287mg
Tamarindus Indica : 102.5mg
Ganoderma : 20.5mg




