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Mi a gomba? 
A gombák különös életformák se nem növények, se nem állatok.   
Ellentétben a növényekkel nem zöldek, nem rendelkeznek levelekkel vagy 
gyökerekkel, és soha nem képeznek virágot, gyümölcsöt vagy magot. 
Evolúciósan elmondható, hogy a gombák szorosabban kapcsolódnak az 
emberhez, mint a növények.
Mindenütt jelen vannak.  Igaz, rejtve. A gombák többnyire láthatatlan, 
egysejtű lények és föld alatt húzódó hajszálvékony gombafonalak. 
Nélkülük a biológiai folyamatok nagy része egyszerűen nem működne. 
Az erdők egészségének őrei világszerte a gombák. Lebontják és a 
növények számára újra felhasználhatóvá teszik a szerves anyagokat és 
tápanyagokat, vizet, valamint kémiai védő anyagokat szolgáltatnak.
A gombák a természetben egy rendkívül versengő környezetben élnek és 
különböző vegyületekkel védik magukat a baktériumokkal és vírusokkal 
szemben. Különös jelenség, hogy sok esetben mi is éppen azoktól a 
kórokozóktól szenvedünk, amelyek a gombákat is megbetegítik. 
Egyes tudósok véleménye szerint ez azért lehetséges, mert a 
fejlődéstörténetben 460 millió évre visszamenve van egy, a gombákkal 
közös ősünk, és ennek köszönhetően közös védekezési mechanizmusunk 
alakult ki a kórokozó mikróbákkal szemben. 

Független kutatási program támogatja. 
Jelenleg 13 féle folyékony kivonatunk van 7 
egyedi gomba készítményt és 6 féle keveréket 
kínálunk, melyek napjaink leggyakoribb 
egészségügyi problémái esetén jelenthetnek 
megoldást. 

A NAJA FOREST termékcsalád a természet formuláját
hordozza magában.



Ez a magyarázata annak, hogy a gombák által kifejlesztett enzim 
rendszerek a mi szervezetünket is védik a baktérium- és 
vírusfertőzésekkel szemben. Ezek az anyagcsere termékek nyitották meg 
az utat az antibiotikumok felé.

,, A képen látható 76 éve, 
1940 május 25-én 
Alexander Fleming skót 
o r v o s - b a k t e r i o l ó g u s 
gyógykezelésre alkalmas-
sá tette a penicillint, az 
első antibiotikumot és 
megnyitotta az utat a 
gomba alapú gyógysze-
rek irányába.,,

A gombák lefontosabb hatása a szervezetre 

Miért jó, ha egészséges vagyok? 
Miért jó a folyékony gomba kivonat, ha jól érzed magad?

MERT MÉG JOBBAN ÉREZHETED MAGAD!!!

◆  Lendületet adnak, hogy lépést tartsunk a rohanó világgal, a   
    változó évszakokkal, és védenek a káros környezeti hatásokkal   
    szemben.
◆  Növeli a természetes immunvédekezést
◆  Növeli az energiaszintet és az állóképességet
◆  Támogatja az emésztést és normális testsúlyt
◆  Támogatja a szív és érrendszert, valamint a normális    
    vércukorszintet
◆  Csökkenti a stresszt és a gyulladásos folyamatok kialakulását
◆  Támogatja a jó közérzetet 
◆   Javítja a memóriát és a kognitív funkciókat



Legfontosabb hatóanyagaik? 
Gyógyhatású gombák, mint például Reishi, Chaga, Maitake, 
Mandulagomba, Kínai hernyógomba és a Shiitake tartalmaznak mind 
vízben oldódó komponenseket, az úgynevezett poliszacharidokat, és az 
alkoholben-oldható komponenseket: triterpének triterpenoidok. 
A Naja Forest folyékony gomba kivonatok, olyan egyedi 
étrend-kiegészítők, melyek kettős extrakciót tartalmaznak. Ez a 
kétlépcsős eljárás ötvözi az alkohol és a víz kivonatait a gyógyászati 
előnyök maximalizálása érdekében.

Mit jelent mindez?
A vízkivonatok fokozzák az immunrendszert, és segítik a szervezetet a rák 
elleni küzdelemben, míg az alkohol kivonatnak számos más előnyös 
hatása van a szervezetre, például a zsír-anyagcsere szabályozása. A másik 
előnye a kettős extrakciónak a szinergizáló hatás, ami azt jelenti, hogy a 
hatóanyagok egymás hatását felerősítik.

A Naja Forest BIO folyékony gomba kivonatok innovatív új 
generációs gyógyomba étrend-kiegészítők 

◆  új, innovatív kitermelési folyamat
◆  ötvözi az etanol, és a melegvíz kivonás előnyeit
◆  a végtermék alkoholmentes
◆  jobb biológiai hasznosulás - a gomba vegyületek könnyebben         
   felszívódnak a testben, már a szájnyálkahártyán keresztül
◆ 100% -ban BIO és VEGÁN összetevőkből készülnek
◆ folyékony kivonataink csak a gombák hatóanyagait és vegán-glicerint    
   tartalmaznak
◆  nincs hozzáadott cukor (természetesen előforduló cukrot tartalmaz )
◆ mentes a vegyi anyagoktól, sugár szennyeződéstől és     
   mikrobiális-bakteriális szennyeződéstől is.



A termékekhez használt gombák természetesen előforduló 
szénhidrátokat és cukrokat tartalmaznak, beleértve a poliszacharidokat / 
béta-glükánokat) 

Az AGROLAB Group elemzése szerint folyékony kivonataink 
MENTESEK a peszticidektől, a PAH-októl (policiklusos aromás 
szénhidrogének) és a radioaktív anyagoktól. Ez azt jelenti, hogy ezek az 
anyagok nemcsak a törvényi határérték alatt vannak, de termékeinkben 
NEM észlelhetők. 
A részletes laboratóriumi vizsgálatok kérésre rendelkezésre állnak. 

Ajánlott bevitel:
Vegyünk naponta 5 ml-t (1 teáskanál) a folyékony kivonatot, 30 perccel 
étkezés előtt. A megnövekedett tápanyagigények esetén a napi bevitel 
napi kétszer 10 ml-re emelhető (naponta kétszer, reggel és este 2 
teáskanál).

A jobb biológiai hasznosulásnak köszönhetően a folyékony gomba 
kivonatainkból 1 teáskanál (5 ml) segítségével szervezetünk ugyanolyan 
mennyiségű poliszacharidhoz jut, mintha elfogyasztanánk 38 gombapor 
kapszulát! 

A Glicerinről:
A folyékony gomba kivonatok a hatóanyagok mellett glicerint 
tartalmaznak, mely egy növényi cellulóz. 
A Naja Forest BIO Folyékony gomba kivonatok esetében a 
szájnyálkahártyán keresztül történő felszívódást a glicerin 
biztosítja, amely Magyarországon termesztett GMO mentes 
napraforgóból készül. Az élelmiszerekben mennyiségi korlátozás nélkül, 
általánosan engedélyezett, a szervezetbe korlátlan mennyiségbe bevihető.



A liposzómához hasonlóan segíti a gombákból kinyert 
hatóanyagok bejuttatását a sejtekbe.
Természetes édesítőszer, nincs kalória értéke, cukorbetegek is 
fogyaszthatják.

A Naja Forest bio folyékony gombakivonatok adagolása:
naponta 5 ml, reggel éhgyomorra, étkezés előtt fél órával.

Tárolás:
A folyékony gomba kivonatokat még felbontást követően SEM kell hűtőbe 
tárolni, egy évig megőrzik minőségüket. A hatóanyagok 60 fokig stabilak 
maradnak, így akár a reggelni kávénkba is belekeverhetjük



MONOKÉSZÍTMÉNYEK



NAJA FOREST SÜNGOMBA
,,Az idegrendszer, a gyomor és 

bélrendszer őre,,

bio Süngomba folyékony gomba
Választható kiszerelés: 100 ml, 50 ml

Legfontosabb hatásai:
◆ Kognitív funkciók javítása: javítja a memóriát,  
támogatja az általános agyi egészséget 
◆ Antibakterialis 
◆ Májvédő 
◆ Gyomor és bélrendszer támogatása
◆ Segíthet nyugtalanság, idegesség, alvászavarok esetén
◆ Idegsejt regeneráló, mielin hüvelyek regenerációját segíti

Ezen a területen segíthet:
◆ Colitis ulcerosa, Chron betegség esetén 
◆ Depresszió, szorongás esetén
◆ Arzheimer-kór
◆ Parkinzon-kor
◆ Sclerosis multiplex
◆ Re�ux tüneteinek enyhítése
◆ Segíthet gyomorfekély esetén
◆ Gyomor és bélgyulladás esetén, valamint felszívódási zavarokkal 
küzdőknek ajánlott
◆ Bizonyos típusú fülzúgással küzdőknek ajánlott



Legfontosabb hatásai:
◆ Antibakteriális, antivirális
◆ Immunmoduláló, immunaktíváló
◆ Bél�óra védő hatás
◆ Kollagén szintézis támogatása

Ezen a területen segíthet:
◆ Candida túlszaporodás esetén
◆ Daganatos megbetegedés, különösképpen a gyomor és 
bélrendszeri daganatok 
◆ Vérképzőszervi daganatok 
◆ Légúti infektió
◆ Azoknak, akik szeretnék természetes módszerekkel 
kiegészíteni a vírusok, baktériumok vagy gombák elleni 
terápiát.
◆ In�uenzás, náthás időszakban az ellenálló képesség növelésére
◆ Azoknak, akik sűrűn küzdenek herpesszel.
◆ Az immunrendszer erősítésére mindenkinek

NAJA FOREST SHIITAKE
,,Immunrendszerünk bástyája,,

bio Shiitake folyékony gomba
76 % poliszacharid tartalommal

Választható kiszerelés: 100 ml, 50 ml



Legfontosabb hatásai:
◆ Fizikai-teljesítmény, vitalitás fokozása
◆ Tüdő, és vese-védő 
◆ Csökkenti a fehérje vizelést.
◆ Szabályozza a kalcium és foszfor egyensúlyát a vérben
◆ Anti-aging
◆ Időskorúak memóriájának javítása
◆ Oldja a stressz okozta feszültséget
◆ Aktívan méregteleníti a szervezetet, eltávolítja a gyógyszer 
maradványokat

Ezen a területen segíthet:
◆ Asztma
◆ Légutak erősítése
◆ Sport teljesítmény fokozása
◆ Közérzet javító, akár a tavaszi fáradság, depresszió, kimerültség 
idején.
◆ Csökkenti az oxidatív stressz által okozott károsodásokat, így pl. 
idegsejteket véd
◆ Javítja az alvás minőségét
◆ Fokozott stressz és szellemi megterhelés idején, pl vizsgaidőszak alatt

NAJA FOREST CORDYCEPS
„Furcsa a külseje, de az egészség őre”

bio Cordyceps folyékony gomba
85 % poliszacharid tartalommal

Választható kiszerelés: 100 ml, 50 ml



NAJA FOREST REISHI
„A hosszú élet titka”

bio Reishi folyékony gomba
31 % poliszacharid tartalommal

Választható kiszerelés:100 ml, 50 ml

Legfontosabb hatásai:
◆ Fokozhatja a szervezet természetes öngyógyító képességét, 
valamint az immunrendszer hatékonyságát 
◆ Gyulladáscsökkentő
◆ Enyhe vérhígító, hatékony segítség lehet a trombózis 
megelőzésében
◆  Májvédő
◆ Máj enzim működésének szabályozása
◆ Vérnyomáscsökkentő (az ACE enzimen aktivitás gátlással)
◆ Lassítja a koleszterin szintézist / a magas koleszterinszintet 
csökkenti
◆ Mellékvesekéreg működésnek javítása, ezáltal a stressz okozta 
káros szövődmények megakadályozása
◆ Nőgyógyászati problémák, miómák ellen
◆ Húgyúti problémák enyhítésére
◆ Bél�óra támogatása



Ezen a területen segíthet:
◆ Magas vérnyomás
◆ Szív- és érrendszeri problémák
◆ Májműködés támogatása, májregeneráló
◆ Segíti a vér és a szövetek oxigéntelítettségét
◆ Bél�óra szabályozása
◆ Keringés javítása narancsbőr esetén
◆ Koleszterin és triglicerid szint csökkentése 
◆ Alkohol okozta májkárosodás esetén
◆ Azoknak, akik májkárosító hatású gyógyszereket szednek
◆ Azonak, akik munkájuk során vegyi anyagokkal találkoznak



NAJA FOREST MANDULA
„A D vitamin végtelen forrása”

bio Mandula folyékony gomba
69 % poliszacharid tartalommal

Választható kiszerelés: 100 ml, 50 ml

Ezen a területen segíthet:
◆ D-vitamin hiányos állapot megelőzése és természetes 
pótlása: nagy mennyisségben tartalmaz D2 vitamint (van 
Griensven, 2008) és poliszacharid típusú vegyületeket (béta 
1,3 és 1,6 glükán) (Huang, 1997; Mizuno, 1995; Stamets, 
2000b). A D2 vitamin, vagyis az ergoszterol - a D-vitamin 
prekurzora.
◆ Kemoterápia alatt súlygyarapodás elősegítése
◆ Immunhiányos állapot
◆ Immunrendszer általános megerősítése
◆ Túlsúllyal küzdőknek, mivel nekik magasabb a D-vitamin 
szükségletük
◆ Azoknak, akiknek fontos a fogaik és csontjaik egészsége
◆ Terhesség és szoptatás idején is. A magzat csontozatásank 
megfelelő fejlődése, az anya csontjainak védelme érdekében
◆ Vegetáriánusoknak a D-vitamin pótlására
◆ Napallergiával küzdőknek



Legfontosabb hatásai:
◆ Immunrendszer működését támogató
◆ Antivirális hatás
◆ Természetes D-vitamin pótlás azoknak, akik napjuk nagy 
részét fedett helyen töltik

A napi adagban (5 ml) 10.000 NE ergoszterol található. Ez a D2 vitamin, 
amelynek egy része alakul át a szervezetben D3 vitaminná. Ez 1600 NE
A megfelelő  kalcitriol képződéséhez a D2 és D3 vitaminra egyaránt 
szükség van.
A kalcitriol nevű hormon szabályozza a Kálcium beépülését a csontokba.
A D2 vitamin ugyanolyan mértékben emeli a vér D vitamin szintjét, mint 
a D3 vitamin. 

,,Mandula ízű és illatú,,
A Mandulagomba (Agaricus Blazei Murrill, ABM) nagy 
mennyisségben tartalmaz D2 vitamint (van Griensven, 2008) és 
poliszacharid típusú vegyületeket (béta 1,3 és 1,6 glükán) (Huang, 1997; 
Mizuno, 1995; Stamets, 2000b). A D2 vitamin, vagyis az ergoszterol - a 
D-vitamin prekurzora. 



NAJA FOREST MAITAKE
„Táncoló gomba-ha ezt a gombát 

fogyasztjuk, immunsejtjeink rögtön táncra 
perdülnek örömükben”

bio Maitake folyékony gomba
60 % poliszacharid tartalommal

Választható kiszerelés: 100 ml, 50 ml

Legfontosabb hatásai:
◆ Immunerősítő, immunmoduláló, növeli a T-sejtek aktivitását, 
mely a vírusok és daganatok elleni védekezésben játszik jelentős 
szerepet
◆ Antibakteriális, antivirális
◆ Hozzájárul a csont egészségéhez
◆ Zsíranyagcsere támogatása

Ezen a területen segíthet:
◆ Csontritkulás
◆ A Maitake legfontosabb funkciója az immunrendszer bizonyos 
részeinek az erősítése, melyek a betegségek és rosszindulatú 
daganatok kialakulásáért felelősek. Segíthet megakadályozni az 
áttétek kialakulását
◆ Véd a kemoterápia és sugárkezelés mellékhatásaival szemben
◆ Daganatos megbetegedés esetén a szervezet roborálására
◆ Javítja a beteg életminőségét a kemoterápia és sugárkezelés 
mellett
◆ Fogyókúra esetén a zsíranyagcsere támogatására
◆ Azoknak, akik székrekedéssel küzdenek



Legfontosabb hatásai:
◆ Parazitaellenes
◆ Fizikai és szellemi teljesítőképesség javítása
◆ Edzések utáni regeneráció elősegítése,
   kevésbé alakul ki izomláz
◆ Májvédő 
◆ Gyomor és bélrendszer, epehólyag támogatása
◆ Vércukorszint szabályozása

Ezen a területen segíthet:
◆ Vese, tüdő, nőgyógyászati problémák
◆ Emésztőrendszeri problémák: gyomorgyulladás, gyomrohurut,
   polip, gyomor és nyombél fekély
◆ Pikkelysömör

NAJA FOREST CHAGA
„Védőpajzsként védi szervezetünket a káros 

környezeti hatásokkal szemben”

bio Chaga gomba folyékony gomba
57,6 % poliszacharid tartalommal

Választható kiszerelés: 100 ml

A szervezet természetes méregtelenítője. Az antioxidánsok koncentrált 
jelenléte hozzájárulhat az oxigén és tápanyagok problémamentes 
szállításához, így a Chaga fogyasztása pozitívan befolyásolhatja az agy, 
illetve a szív oxigén ellátását, ami kihat a sportteljesítményre is.



Természetes megoldás
mellékhatások nélkül!





AZ EGYES SZERVRENDSZEREKRE HATÓ GOMBÁK

IMMUNRENDSZER ÁLTALÁNOS MEGERŐSÍTÉSE:
SHIITAKE, MANDULGOMBA, MAITAKE
KEZELÉS UTÁNI IMMUNERŐSÍTÉS:

MAITAKE, REISHI, SHIITAKE
SZÍV ÉS ÉRRENDSZER:

REISHI, SHIITAKE, CORDYCEPS
MAGAS VÉRNYOMÁS:

REISHI, SHIITAKE, CORDYCEPS
BÉLFLÓRA:

SÜNGOMBA, REISHI
ALLERGIA:

REISHI, MANDULAGOMBA
DAGANATOS MEGBETEGEDÉS:

SHIITAKE, MANDULA GOMBA,
MAITAKE, CHAGA

ENERGIA, SZELLEMI FRISSESSÉG, STRESSZ CSÖKKENTÉS: 
CORDYCEPS, SÜNGOMBA
BETEGSÉG MEGELŐZÉS:

SHIITAKE, MANDULGOMBA, MAITAKE
FOGYÓKÚRA:

MANDULAGOMBA, MAITAKE
D-VITAMIN HIÁNY:

MANDULAGOMBA
AUTOIMMUN BETEGSÉG:
MANDULAGOMBA, REISHI

ANYAGCSERE, PAJZSMIRIGY BETEGSÉG:
CORDYCEPS, MÉHPEMPŐ, ASHWAGANDHA

CANDIDA :
SHIITAKE, CORDYCEPS 



KOMBINÁLT KÉSZÍTMÉNYEK



NAJA FOREST N1
„Az egészséges anyagcseréért”

bio Mandula és Maitake folyékony gombák 
68 % poliszacharid tartalommal
Választható kiszerelés: 100 ml

Legfontosabb hatásai:
◆ A termék hatása a két gombában lévő 
hatóanyagok szinergiáján alapul. A hatóanyagok 
képesek az inzulin szintézisének fokozására, 
ezáltal szabályozzák a vércukorszintet
◆ Pozitív hatással van az inzulin metabolizmusra
◆ Fokozhatja a sejtek inzulin érzékenységét
◆ Hatékony segítség lehet cukorbetegség, 
inzulinrezisztencia és anyagcsere problémák 
esetén
◆ Koleszterinszint szabályozó, vér-zsírszint 
szabályozó
◆ Védi a szervezetet a cukorbetegség 
szövődményeivel szemben: vese, máj, hajszálerek, 
szív és érrendszer, szem
◆ Túlsúly, elhízás csökkentő
◆ Zsírbontó hatása miatt előnyös lehet fogyókúra 
esetén



Legfontosabb hatásai:
◆ a szív- és érrendszerre, a koleszterinszint 
és a vércukorszint támogatása 
◆ szívizom működésének támogatása
◆ magas vérnyomás
◆ magas kolezsterinszint
◆ magas húgysav
◆ aszthma
◆ candidiasis
◆ keringési zavarok, keringési gyengeség
◆ ödéma
◆ szív elégtelenség
◆ agyvérzés, stroke
◆ köszvény
◆ időskori gyengeség

NAJA FOREST N2
„A szív és érrendszer karbantartója”

bio Reishi gomba (Ganoderma lucidum), 
bio Kínai hernyógomba (Cordyceps 

sinensis), bio Shiitake gomba (Lentinula 
edodes) 

64 % poliszacharid tartalommal
Választható kiszerelés: 100 ml, 50 ml



NAJA FOREST N3
„Az immunrendszerünk harmóniájáért”

bio Mandula és Reishi folyékony gombák 
50 % poliszacharid tartalommal

Választható kiszerelés: 100 ml, 50 ml

Legfontosabb hatásai:
◆ A kétféle gomba hatóanyagai egyfajta rendezést hajtanak 
végre a szervezetben, segítik az immunsejtek közötti 
kommunikációt, így rendezik a kóros működési 
mechanizmusokat, ezért hatékony segítség allergia és 
autoimmun betegségek esetén
◆ Gyulladáscsökkentő és antioxidáns hatás
◆ Emlőrák, prosztatarák
◆ Prosztata problémák
◆ Pajzsmirigy működésének támogatása
◆ Természetes D-vitamin pótlás
◆ Ekcéma, bőrgyulladás esetén gyulladás csökkentő, segíti a 
bőrsejtek regenerációját
◆ Bőr és fejbőr vérkeringésének fokozása
◆ Ízületi gyulladás, ízületi problémák
◆ Rheuma, Rheumatd arthritis
◆ Hajhullás, köröm problémák



NAJA FOREST N4
„A legyengült szervezet karbantartója”

bio Maitake gomba (Grifola frondosa), bio 
Reishi gomba (Ganoderma lucidum), 

bio Shiitake gomba (Lentinula edodes) 

56 % poliszacharid tartalommal
Választható kiszerelés: 100 ml, 50 ml

Legfontosabb hatásai:
◆ regenerációs folyamatok 
elősegítése, különösen legyengült 
állapotban, pl onkológiai kezelés 
alatt, idős korban
◆ emésztőrendszeri fekélyek esetén
◆ növeli a �zikai állóképességet és a 
betegségekkel szembeni ellenálló 
képességet
◆ enyhén vizelethajtó, élénkíti a 
májat, a vesét, támogatja a szív 
működését, a sebek gyógyulását
◆ hasmenés, meghűlések, 
vérszegénység, esetében is kiváló 
erősítő



NAJA FOREST N5
„Az immunrendszer üzemanyaga”

bio Kínai hernyógomba (Cordyceps 
sinensis), bio Mandulagomba (Agaricus 

Blazei Murrill) bio Maitake gomba (Grifola 
frondosa), bio Shiitake gomba (Lentinula 
edodes), bio Reishi gomba (Ganoderma 

lucidum) 
64 % poliszacharid tartalommal

Választható kiszerelés: 100 ml, 50 ml

Legfontosabb hatásai:
◆ az immunrendszer 
erősítésére sportolóknak, 
nehéz �zikai munkát 
végzőknek az aktivitás 
növelése céljából, abban az 
esetben, ha kórós betegség 
nem áll fenn
◆ támogatja a �zikai és 
szellemi teljesítőképességet
◆ segíti a szervezetet a napi 
stressz okozta káros hatások 
leküzdésében



Legfontosabb hatásai:
◆ Hormonrendszer szabályozás
◆ Potencia-és szexuális aktivitás fokozás
◆ Női hormonális problémák, változókori és meddőségi problémák
◆ Fér�aknak a nemzőképesség fokozására

Méhpempő szervezetre gyakorolt hasznos tulajdonságai: 
◆ Több mint 150 biológiailag aktív összetevőt tartalmaz
◆ B5 vitaminban, pantoténsavban a leggazdagabb forrás a földön
◆ Az egyetlen természetes forrása az acetilkolinnak. Az acetilkolin a 
központi idegrendszer ingerület átvivő anyaga
◆ Gyulladás csökkentő, baktérium ölő
◆ Hipofízisre, mellékvesére gyakorolt hatása miatt depresszió esetén 
különösen ajánlott

A két összetevő egymást támogató hatásai:
◆ Hormonrendszer harmonizálása nők és fér�ak esetében egyaránt
◆ Idegrendszerre gyakorolt hatás
◆ Depresszió csökkentése
◆ Stressz csökkentése
◆ Változókori csontritkulás, és egyéb változókori tünetek csökkentése
◆ Fizikai aktivitás növelése
◆ Bélműködés támogatása
◆ Kifejezetten roboráló hatású időskorban

NAJA FOREST N6
„A hormonrendszer őre”

bio Kínai hernyógomba folyékony kivonat 
és méhpempő

85% poliszacharid tartalommal
Választható kiszerelés: 100 ml, 50 ml
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