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Spirulina + Ganoderma
k detoxikaci těla
k obnovení správné funkce orgánů
k prevenci civilizačních chorob

Produkty stravy a doplňků stravy prodávané společností DXN mají přispívat k denní stravě a celkovému zdraví a
nejsou určeny k použití jako prevence, léčbě, zmírňování nebo léčbě jakéhokoli onemocnění nebo zdravotního
stavu. Ohledně anamnézy, diagnostiky, léčby a zdravotních doporučení se poraďte s příslušným licencovaným
zdravotníkem.

Ganoderma

RG a GL

GANODERMA (Reishi) – 400 různých živin- královna rostlin
- řešení pro ty, kteří jí hodně kyselé stravy
- známá více než 4 000 let jako houba s terapeutickými účinky
- bezpečná pro dlouhodobé užívání
- komunikuje s buňkami našeho imunitního systému
RG: detoxikace buněk
GL: obnovení rovnováhy v orgánech

Spirulina
SPIRULINA – 200 až 300 různých živin
- super jídlo 21. století
- alternativa pro ty, kteří jí málo zelené zeleniny
- zdroj chlorofylu pro správnou tvorbu zdravé krve
- odvádění těžkých kovů a radioaktivních látek z těla

GANODERMA A SPIRULINA SE VÝBORNĚ DOPLŇUJÍ GANODERMA
obsahuje nukleové kyseliny, která jsou důležité pro správné funkce buněk. Polysacharidy
v GANODERMĚ jsou vysoce polymerní – jsou stavebním materiálem těla, dlouhodobou
zásobárnou energie. Polysacharidy ve SPIRULINĚ jsou nízce polymerní – jsou zdrojem
krátkodobé energie. SPIRULINA je bohatá na proteiny
a omega kyseliny.
Kombinací GANODERMY a SPIRULINY dostáváme kompletní,
perfektní výživu – 600 až 700 živin.
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Cordyceps
Sinensis

ZVYŠUJE
VYTRVALOST
PODPORUJE
ZDRAVÉ SRDCE
RYCHLÁ SVALOVÁ
REGENERACE
ZVYŠUJE
DLOUHOVĚKOST

www.dxn2u.eu

Obsahuje vzácnou houbu známou
jako Cordyceps sinensis.
Pěstované pod přísnou kontrolou
kvality a testovány na DXN farmě a
továren.

Výhody Cordycepsu:
Účinky proti stárnutí
Detoxikuje tělo
Přirozeně navyšuje energii
Zlepšuje funkce mozku
Snižuje hladinu cholesterolu
Zlepšuje libido
Snižuje hladinu cukru v krvi
Posiluje imunitní systém
Zabraňuje dýchacím
potížím a slabostem

DXN

Andro-G
Širokospektrální účinky
Andrographis paniculata
DETOX, ZDRAVÁ FUNKCE JATER
DÝCHACÍ SYSTÉM
IMUNITNÍ SYSTÉM

ZAŽÍVACÍ SYSTÉM
ZÁNĚT,TROMBÓZA

NOVÝ PRODUKT
Nyní dostupný ve formě kapslí
30 a 90
kód

obsah

HF010
HF009

30 kapslí
90 kapslí

DC(CZK) SC(CZK) SV(CZK)
300,825,-

385,1 055,-

142,389,-

www.dxn2u.eu

PV
11.50
32.00

Právenka latnatá
Andrographis paniculata – “INDICKÁ ECHINACEA“
ANTIMIKROBIÁLNÍ
ANTIVIROVÁ
PROTIZÁNĚTLIVÁ ROSTLINA
Funguje obdobným způsobem jako aspirin,
ale bez vedlejších účinků. (Eur J Pharmacol. 2006, 28;553(1-3):39-45)

Díky ní se při světové epidemii chřipky v roce 1918
podařilo v Indii zastavit šíření smrtícího viru.
Mírní akutní infekce horních cest dýchacích (nachlazení, chřipka
kašel, bolest v krku, průchodnost nosu, bolest v uších.

Účinné složky:
Andrographolid: Posílení aktivity imunitního systému, zlepšení odolnosti vůči stresu.
Zvýšení koncentrace T lymfocytů.
(Bioorg Med Chem. 2007 Jun 15;15(12):4247-55)
Andrograpanin: Protizánětlivé účinky. Zmírnění otoků a bolesti, vylučování kyseliny močové.
(Am J Chin Med. 2007;35 (2): 317-28)
Silymarin:
Ochranné účinky na játra, zvýšení průtoku žluči.
Účinky obdobné jako u Ostropestřce mariánského.
(J Ethnopharmacol. 2007 Apr 20;111(1):13-21)

Terapeutické účinky:

NOVÝ PRODUKT
•

protizánětlivé (mírní otoky)

•
antibakteriální
Nyní
dostupný ve formě kapslí
•
antipyretické
(snižuje
horečku)
30 a 90
•

antivirové (zabraňuje aktivitě virů)

•

podporuje vylučování hlenu z dýchacího systému

•

antitrombotické

•

hypoglykemické

•

kardioprotektivní

•

protiparazitární

•

detoxikační (čistí krev)

•
při trávicích obtížích
Neužívat současně s léky na ředění krve – oba prostředky snižují srážlivost krve.
Její užívání se doporučuje jako doplněk konvenční lékařské péče, ne jako náhrada lékařské pomoci nebo diagnostiky. Pokud jste
v péči lékaře, je důležité, abyste nepřestali užívat nebo nesnížili užívání předepsaných léků bez předchozí porady s lékařem.

