
AGARIUM

O cogumelo, cujo nome científico é Agaricus blazei Murrill, é de ocorrência 
natural das regiões serranas da Mata Atlântica, na região do Município de Piedade 
- SP, descoberto nadécada de 1970, pelo botânico Taratoshi Furumoto, que o 
denominou de "Cogumelo de Piedade". O nome popular de cogumelo do sol 
deve-se ao fato de o cultivo ser feito com ampla exposição à luz solar, ao contrário
 dos outros cogumelos que necessitam de sombra e umidade para se desenvolver.
A exemplo do Prof. Furumoto que enviou amostras para Centros de Pesquisas no
 Japão,pesquisas mais recentes, apontam o Agaricus blazei Murrill, como um 
importante auxiliar no tratamento de doenças que baixam a imunidade do 
organismo. Sua utilização freqüente estimula a produção das células de defesa 
(natural Killer), fortalecendo o sistema imunológico. A procura de substâncias 
que potencializem o sistema imunológico humano, de forma a induzir maior 
resistência ao organismo sem causar efeitos colaterais, tem sido uma das mais 
importantes buscas da medicina alternativa. Mesmo com o advento dos modernos 
fármacos sintéticos, de alta especificidade, a terapêutica por cogumelos medicinais
 jamais deixou de ser consumida; ao contrário, sua utilização tem sido cada vez 
maior. Países europeus, Rússia, EUA e Canadá, a exemplo de outros países, 
passaram a consumi-los quer como terapia isolada, quer como complemento de
 medicações clássicas que não conseguem obter resultados satisfatórios com seus
 fármacos sintéticos.

Ação Terapêutica
Imunomodulador, antioxidante.

Nome científico
Agaricus blazei Murrill

Família
Agaricaceae

Parte utilizada
Todo o Cogumelo
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Constituintes
Polissacarídeos como o ?-Glucan, fibras, proteínas, ergosterol, cinzas, cálcio, fósforo,vitamina B1, vitamina B2.
Indicações
 - Aumentar a resistência à hipertensão arterial;
 - Estimulante do sistema imunológico;
 - Estimulante cardíaco;
 - Tonificante.
Precauções
O consumo excessivo do cogumelo pode intoxicar o organismo. Por isso deve ser consumido em pequenas doses.

Contra-indicações
 - Crianças menores de 3 anos;
 - Pacientes transplantados devem procurar orientação.

Posologia
Tomar 1 cápsula de 400 mg até 9 vezes ao dia.

Sinônimos
Cogumelo Piedade, Cogumelo Medicinal, Cogumelo da Vida, Cogumelo do Milagre.

Referências
1. http://www.cogumelodosol.com.br
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