
Agaricus blazei murill; de amandelpaddenstoel 

Heilzame paddenstoelen voor het behoud 
van een goedwerkend immuunsysteem 
 



Scelta Ceuticals 

 

De laatste toevoeging aan de Scelta-groep; van commodity naar specialty  



Agaricus Blazei Murill (ABM) 

 

Agaricus blazei murill (ABM); de amandelpaddenstoel  
(botanicus Charles Horton Peck in 1893 ) 

 

 

(Her)ontdekt in de jaren 60 in Piëdade, Brazilië, door Takatoshi Furumoto 
 

 

Meer dan 50 jaar is ervaring opgedaan met het gebruik van ABM, met name 

voor de ondersteuning van het immuunsysteem, onder andere door de 

aanwezigheid van beta glucanen in het product 
 

 

 Ook bekend onder de namen: 

Cogumelo do Sol (paddenstoel van de zon), Cogumelo de Deus (God's               

paddenstoel), Cogumelo de Vida (paddenstoel des levens), Himematsutake 

(Japans:          , "prinses der paddenstoelen") en Agarikusutake 
 



Onze visie op een gezonde toekomst 

 

Ondersteun de gezondheid van mens en dier op het niveau van het 

immuunsysteem 
 

 

Behoud van een goedwerkend immuunsysteem beschermt tegen invloeden 

van buitenaf 
 

 

Onze producten ondersteunen/stimuleren het immuunsysteem ter verhoging 

van de weerstand 
 

 

Onze producten zijn 100% natuurlijk en zijn gebaseerd op heilzame 

paddenstoelen 
 

 

Hiermee introduceren wij de kennis van de traditionele Chinese kruidenleer in 

de moderne Westerse samenleving en de industriële vis- en vleesproductie 
 



Agaricus Blazei Murill (ABM); de amandelpaddenstoel  

 

 Bevat onder andere: 

 

1,3-1,6 beta glucan (polysacchariden) 

Ergosterol (pro vitamine D) 

Cellulases (enzymen die cellulose kunnen omzetten tot suikers) 

 

Ondersteunt de immuunresponse 

Ondersteunt het immuunsysteem 

Helpt een actief immuunsysteem in stand te houden 

Agaricus blazei murill is rijk aan betaglucanen die bijdragen aan de 

immuunactiviteit 

KAG nummer: 3134-0711-0915 



Scelta Ceuticals murill (SCM)   



Scelta Ceuticals murill (SCM)   

 

Uniek industrieel productie procedé 
 

Nagenoeg geen zware metalen (ruim onder de normen) 
 

Vrij van herbiciden en pesticiden 
 

Geschikt voor dagelijks gebruik 
 

100% Murill poeder (geen toeslagstoffen of resten van voedingsbodem) 
 

Strenge kwaliteitsnormen 
 

EFSA Dossier 
 

KAG registratie 3134-0711-0915 
 

Etiketten en labels KAG registratie 3134-0711-0913 en ..0914 



Scelta Mushrooms 

 

Leider in ontwikkeling en levering van champignonproducten aan wereldwijde 

voedingsmiddelenindustrie, food service en retail 
 

Breed scala aan verwerkte champignon- en groenteproducten: 

IQF diepgevroren champignons en taugé 

Geconserveerde champignons in emmers, zakken en blik 

Gepaneerde en gecoate champignon-, groente- en uienproducten 

Champignonsmaakmakers in poeder en concentraat 

 

Sales, marketing, product- en conceptontwikkeling vanuit The Scelta Institute 

 

 

 



www.sceltaceuticals.com / www.murill.com  


