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A DXN bemutatása
A DXN céget a világhírű Indiai Ins-
titute of Technology-n diplomázott, 
Datuk Dr. Lim Siow Jin alapította. 
Dr. Lim a vállalkozását a gom-
bák emberi egészségre gyakorolt 
előnyeinek ismeretében indította el. 

Mély érdeklődése és a végtelen 
erőfeszítése késztette arra, hogy a 
ganoderma – kínai nevén Lingzhi, 
japán nevén Reishi gomba – teljes 
potenciálját kihasználja, amely az 
egészség tekintetében a gyógynövé-
nyek királyaként vált ismertté. En-
nek köszönhetően 1993-ban Datuk 
Dr. Lim megalapította a DXN-t.
A DXN neve a kínai „Daxen” kifeje-
zésből származik, ami erényt és bi-
zalmat jelent. Ezek azok az értékek, 
amelyekre a DXN épült. 

A vállalat küldetésében, az egész-
ség, a bőség, és a boldogság azok az 
elemek, amelyek a DXN-t világszer-
te vezető vállalkozássá teszik, és 
összekapcsolják több millió tagját a 
világ minden tájáról.

A DXN fő üzleti tevékenysége ma-
gába foglalja a termesztést, gyártást 
és a forgalmazást. A Malajziában 
alapított, és világszerte működő vál-
lalkozás jól ismert az általa termesz-
tett kiváló minőségű ganodermáról, 
cordycepsről, süngombáról, Poria 
cocos és más gombákról, valamint 
a spirulináról és egyéb, egészséget 
támogató készítményeiről.                
Termékei közé tartoznak az ét-
rend-kiegészítők, az élelmiszerek 
és italok, a személyes higiéniai ter-
mékek, a bőrápolási és a kozmetikai 
termékek, háztartási termékek va-
lamint víztisztító rendszerek. 

Megalakulása óta a DXN megerő-
sítette a „One Dragon”, „One World 
One Market” és a „One Mind” kon-
cepcióit. 
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Az „Egy sárkány” koncepció azt je-
lenti, hogy a teljes folyamatot - ter-
mesztés, feldolgozás és forgalmazás 
- kizárólag a vállalat végzi, szigorú 
minőségellenőrzés mellett. 
Az „Egy világ - egy piac” koncepció 
azt jelenti, hogy egy egyszeri regiszt-
rációval a törzsvásárlók nem csak 
kedvezményes áron fogyaszthatják 
a termékeket, hanem üzletet is épít-
hetnek, ráadásul bárhol a világon 
lehetnek fogyasztóik, üzletépítőik. 
A csoportjuk forgalmából származó 
bónuszt élvezhetik, bárhol is élnek.
Az „Egy gondolat” koncepció azt 
jelenti, hogy maga a DXN cég és a 
disztribútorok közösen a DXN üzlet-
re fókuszálnak.

A cég alaptevékenysége a direkt ér-
tékesítési üzletág, amely a nagy si-
kernek köszönhetően világszinten 
elterjedt és több, mint 12 millió re-
gisztrált tagja van. 

A DXN állítja elő a legjobb minő-
ségű ganodermát. 
A megfelelő gombafajták kiválasztá-
sa, feldolgozása és a koncentrációja 
kulcsfontosságú. A DXN által feldol-
gozott ganoderma 20-szor erősebb 
és hatékonyabb, mint a ganoderma 
vad, vagy feldolgozás nélküli fajtája.

Filozófi ánk, alacsony árat és magas 
minőségű termékeket nyújtani. Ez 
a rendszer igazságosan hozzáférhe-
tő bárki számára, kortól és nemtől 
függetlenül. Az egyéni üzleti vál-
lalkozási rendszerünk képessé tesz 
bárkit arra, hogy a személyes telje-
sítménye alapján nagyobb pénzügyi 
függetlenséget érhessen el. Még en-
nél is fontosabb, hogy számos em-
bernél bizonyítottak a termékeink, 
és fogyasztásuk révén megőrizték 
egészségi állapotukat, vagy javítot-
tak rajta. A fi lozófi ánk adja az ala-
pot, amelyre tagjaink sikere épül.
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Minőségbiztosítás
A DXN rendelkezik minőségellenőrzési (QC) la-

boratóriummal is.
A laboratórium az ISO-17025 tanúsítvánnyal 

rendelkezik. A bejövő nyersanyagokat és a 
kimenő termékeket egyaránt megvizsgálják 
nehézfém- és egyéb szennyeződések szem-
pontjából. 

2005-ben a DXN megkapta a HACCP tanúsít-
ványt is az Egészségügyi Minisztériumtól 
(MOH).

A DXN Pharmaceu  cal elnyerte az Ipari Kiváló-
ság díját is, amiért 2012-ben Malajziában a 
legjobb GMP vállalat le  .

2000-ben a Lloyd’s Register cégtől, a DXN meg-
kapta az ISO-14001 Minőségirányítási és 
Környezetgazdálkodási Rendszer minősíté-
sét. Az ISO-14001 szabványt alkalmazzák a 
ganoderma termesztésére és előállítására. 

A DXN gondoskodik arról, hogy ne 
károsítsa a környezetet. Gyártási fo-
lyamataiban nem használ vegysze-
reket, növényvédő szereket vagy ká-
ros nyersanyagokat. A károsanyag 
kibocsátása, nagy mértékben a 
megengedett határérték alatt van és 
a hulladékgazdálkodási rendszere 
is tökéletesen szervezett. Megfelel 
a vállalati szabványoknak és egyéb 
törvényi előírásoknak.

Miért jó választás a DXN?

• A DXN a világ legnagyobb gano-
derma vállalata.

• Magas minőségű termékeket kí-
nál kedvező áron.

• Az első közvetlen értékesítéssel 
foglalkozó cég, amely bevezette 
a „One World One Market” , azaz 
Egy világ, egy piac koncepciót, 
amely révén egyetlen tagsággal 
a világ bármely országában vásá-
rolhatsz terméket és építheted a 
saját DXN vállalkozásodat.

• Saját ültetvényekkel és gyártóka-
pacitással rendelkezik, így nem 
függ más cégektől, külső beszállí-
tóktól; a cég szervezi a termékek 
marketing támogatását.

• A DXN tisztességes, kölcsönösen 
előnyös marketing tervet kínál; 
az alsóvonalaid fejlődése esetén, 
a te bónuszod is növekszik.

• A DXN egy olyan cég, amely segít-
het neked az egészséged megőr-
zésében, a pénzügyi függetlenség 
megteremtésében és a személyes 
céljaid elérésében is.
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A pecsétviaszgomba
Ganoderma Lucidum 

Kínában évezredek óta megkülön-
böztetett tisztelet övezi a ganoder-
mát. Már a legelső kínai gyógy-
szerkönyvben, Shennong gyógynö-
vénykönyvében is a legmagasabb 
minőségű „gyógyszerek” között sze-
repel. Ugyanebben a műben 6 szín-
változatát írják le, melyekről mára 
kiderült, hogy ezek külön gombafa-
jok.
A vörös színűt a ganodermával, vagy 
magyar nevén pecsétviaszgombával
azonosították, amely javítja az álló-
képességet, fokozza a szervezet ön-
gyógyító képességét, segít abban, 
hogy megőrizzük egészségünket, és 
hosszú életet élhessünk.
A ganoderma ma már a nyugati or-
szágokban is egyre ismertebb és 
elismertebb gomba. Ázsiában ős-
honos, de hazánkban is megtalál-
ható. A Távol-Keleten, elsősorban 
Kínában, Japánban, Koreában már 
4000 éve ismerik. Főleg a hagyomá-
nyos kínai orvoslásban (HKO) hasz-
nálták. Hasonló jelentőségű, mint a 
ginzeng. Kínában ma is a „halhatat-
lanság” gombájaként emlegetik.  

A ganoderma fontos alkotóelemei
A ganoderma több, mint 400 féle 
bioaktív elemet tartalmaz, ezek kö-
zött nyomelemeket, vitaminokat, 
szerves germániumot, adenozint, 
triterpéneket, terpenoidokat, poli-
szacharidokat, és értékes ásványi 
anyagokat.

A ganoderma hatásai
-   Támogatja az immun-

rendszert.
-   Hozzájárul az 

egészséges ke-
ringési funkció 
fenntartásához.

-   Segít a koleszterin-
szint csökkentésében.

Továbbá
antioxidáns hatású, támogatja az 
egészség megőrzését, illetve segít a 
leromlott állapot helyreállításában.
Keserű íz – a pecsétviaszgomba 
keserű ízéért elsősorban a külön-
böző triterpének felelősek. Minél 
magasabb egy gombafaj triterpén 
tartalma, az íze annál keserűbb. 
A ganoderma triterpén vegyületei 
antivirális hatásúnak bizonyultak.
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Adaptogén hatás – az adaptogén nö-
vények egységes tulajdonsága, hogy 
az összes sejtre hatnak. 
A távol-keleti kultúra számos olyan 
gyógynövényt alkalmaz, amelyek 
mind a túlműködő, mind pedig az 
alulműködő szerveinkre kedvező 
hatással bírnak, kiegyensúlyozzák, 
harmóniába hozzák azok műkö-
dését, energetikai szintjét. Ezeket 
adaptogén növényeknek hívjuk. Az 
adaptogének is, – mint a legtöbb 
gyógynövény – viszonylag lassan és 
fi noman hatnak.

Miért a DXN ganoderma a legjobb?
A ganodermának több mint 200 fajtá-
ja létezik, amelyeknek nagyon külön-
böző a hatóanyag tartalma, és a belő-
lük készített porok, kapszulák és tab-
letták árában is nagy különbségek 
lehetnek. A DXN alapítója, Dr. Lim, 
egy hosszú speciális folyamatban 
kiválasztott ezek közül 6 ganoderma
fajt, amelyek életképessége és ható-
anyag-tartalma a legmegfelelőbb.
A hatóanyag-tartalmat az is befolyá-
solja, hogy milyen korban szüretelik 
le, és a gomba mely részét haszno-
sítják. Vannak olyan gombaterme-
lők, akik egyszerűen csak ledarálják 
az egész gombát, és ezáltal az em-
beri szervezet számára emészthe-
tetlen részei is belekerülnek a ké-
szítményekbe. Más gyártók pedig 
egyszerűen csak kifőzik, ami azt 
eredményezi, hogy a hatóanyag-tar-
talom jelentősen csökken. 

A DXN által kidolgozott hideg fel-
dolgozási módszer közel 100%-ban 
megőrzi a ganoderma értékes ható-
anyagait.
A DXN ganoderma készítményei 
nem csak a gondos kiválasztás, és a 
kíméletes feldolgozási eljárás miatt 
olyan hatékonyak. A cég által ter-
mesztett 20 kg nyers alapanyagból 
lesz a folyamat végén 1 kg végter-
mék, így rendkívül magas koncent-
rációban tartalmazza a legértéke-
sebb hatóanyagokat.
A DXN egyedülálló technológiával 
nem csak az érett gomba spórájából, 
hanem a fi atal, növekedésnek indult 
gomba fonalaiból is készít terméke-
ket, aminek más hatása van az em-
beri testre, mint a gombatestből ké-
szült ganoderma készítményeknek. 
Így ugyanabból a gombafajtából két 
különböző tulajdonságokkal ren-
delkező készítményt is előállít, amit 
GL és RG néven hoz forgalomba.
A DXN mindent egy kézben tart – a 
termesztést, feldolgozást, csomago-
lást és az értékesítést is.  Ez garancia 
a folyamatosan ellenőrzött, magas 
minőségre, és a jó ár/érték arányra.

Amennyiben bővebben és mélyeb-
ben érdeklődsz a ganodermáról és 
a többi, a DXN termékeiben meg-
található gyógynövényekről, gom-
bákról, akkor ajánljuk fi gyelmedbe, 
Babulka Péter – Szabó László Gyu-
la – Fődi Attila: Erény és Bizalom 
című könyvét.
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Étrend-kiegészítők
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Andro-G 
„A keserűk királya” kapszula

Az Andrographis paniculata, az ayur-
véda egyik nagyra értékelt gyógynö-
vénye. Dél-Ázsiában őshonos, azon 
belül főként Indiában és Sri Lankán. 
Ebből készül az Andro-G kapszula. 
Az indiai gyógyászatban fertőzéses 
betegségek kezelésére használják. A 
leveléből és gyökeréből gyógyszert 
készítenek. Ennek a hagyománya jó-
val az antibiotikum feltalálása előtti 
időkre nyúlik vissza.
Az Anrdographis paniculatát a „ke-
serűk királyként” is emlegetik. A 
növény minden része rendkívül ke-
serű ízű. A keserű vegyületek ser-
kentik az epe működését, ami elő-
segíti az egészséges májműködést és 
helyreállítja az esetleges májkáro-
sodást. A gyógynövény ereje a nyál-
kahártyára gyakorolt jótékony hatá-
sában rejlik.

Hatása
- segíti az immun-

rendszer működését
- segít eltávolítani a káros anyago-

kat a szervezetből
- természetes módon segít a légzési 

nehézségeken, köhögésen és to-
rokfájáson

- hozzájárul a normál glükóz-inzu-
lin anyagcseréhez

- segít megőrizni az ízületek moz-
gékonyságát és rugalmasságát

- hozzájárul a menopauza tünetei-
nek enyhítéséhez

- segít fenntartani az egészséges 
májműködést

- támogatja az emésztést

Összetevők: bugás andrográfi sz vi-
rágos hajtása 82,35 %
A kapszula anyaga: hipromellóz, 
amely egy növényi eredetű anyag. 
Hasonlóan oldódik és emészthető, 
mint a zselatin kapszulák.
A termék nem tartalmaz tartósító-
szert, mesterséges színezéket, aro-
mát, szintetikus összetevőket.

Kiszerelés: 30 kapszula x 425 mg 
Törzsvásárlói ár: 4.290 Ft 
Kiskereskedelmi ár: 5.490 Ft
Kiszerelés: 90 kapszula x 425 mg
Törzsvásárlói ár: 11.805 Ft  
Kiskereskedelmi ár: 15.110 Ft
Ajánlott napi fogyasztás
6-12 kapszula / nap
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Black Cumin Plus
feketekömény kapszula

A termék a feketeköményt, a Kö-
zel-Kelet legnagyobb tiszteletnek 
örvendő fűszer- és gyógynövényét 
teszi elérhetővé egy könnyen fo-
gyasztható formában.

Fő összetevők
feketekömény (99%), 
feketebors (0,5%), 
szegfűszeg (0,5%)

Feketekömény
vagy kerti katica-
virág a boglárkafé-
lék közé tartozó,
30–50 cm magasra 
növő növény. 
A kékes árnyalatú vi-
rágokban fejlődnek a fűszeres illatú 
magocskák. 

Fő hatóanyagai
A magban: kb. 30% egyszeresen és 
többszörösen telített zsírsavak, köz-
tük linolsav, olajsav és ezek glicerid-
jei), keserűanyagok (pl. szaponin), 
0,4–1,4% illóolaj, arginin, szterol.

Fő hatásai
- antibakteriális
- gombaölő
- gyulladáscsökkentő
- emésztést serkentő
- étvágygerjesztő

-  elősegíti a légutak szabadon tartását
- támogatja az egész légzőrendszer 

egészségét

A sokak életét megkeserítő pollen- 
és porallergia ellen ajánlott szerek 
már a kialakult tünetekre nyújtanak 
enyhülést. Mennyivel egyszerűbb 
lenne, ha ki sem alakulnának ezek 
a tünetek. Ennek eléréséhez, már 
az allergiaszezon kezdete előtt el 
kell kezdenünk a megelőzést. 
A feketeköménymag rendszeres fo-
gyasztása csökkentheti a szénanát-
ha, a pollen-, a por-, az állatszőr-, 
sőt, még az ételallergia tüneteit is.

A Black Cumin Plus nem tartal-
maz tartósítószert, mesterséges 

színezéket, hozzáadott íz- és aro-
maanyagokat, adalékanyagokat.

Kiszerelés: 30 kapszula x 350 mg
Törzsvásárlói ár: 4.890 Ft  
Kiskereskedelmi ár: 6.260 Ft

Kiszerelés: 90 kapszula x 350 mg
Törzsvásárlói ár: 12.980 Ft  
Kiskereskedelmi ár: 16.615 Ft

Ajánlott napi fogyasztás
1-3 kapszula/nap
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Cordyceps
hernyógomba por

és kapszula

A Cordyceps sinensis vagy másné-
ven kínai hernyógomba, az egyik 
legjobban becsült, orvosilag alkal-
mazott gombafajta, amely igen jól 
ismert a hagyományos kínai orvos-
lásban. Hosszútávú szedése javít-
ja az immunrendszeri funkciókat, 
optimalizálja a szervek működését, 
ezáltal igen hatékony az egészség-
megőrzésben. 

A kiváló minőségű DXN cordyceps 
gomba növényi táptalajon termesz-
tett. 

Fő összetevői: kis- és nagy molekulasúlyú 
poliszacharidok és egyéb cukorszármazékok, 
fehérjék, adenozin, pep  dek, poliaminok és 
esszenciális aminosavak; szterolok (pl. er-
goszterol, delta-3 ergoszterol, kampeszterol, 
stb.), telíte  - és telítetlen zsírsavak (pl: palmi-
 nsav, sztearinsav, linolsav, olajsav), továbbá 

policiklusos aromás szénhidrogének, víz- és 
zsíroldékony vitaminok (K, E, illetve B1, B2 és 
B12), ásványi anyagok (K, Na, Mg, Ca, Fe, Cu, 
Mn, Zn, Se, Al, Si, Ni, Sr, Ti, Cr, Ga, V és Zr).

A cordyceps gomba Kína, Nepál 
és Tibet hegyvidékeiben honos. 
Rendkívül keresett gombafajta
egyrészt remek íze, másrészt vita-
lizáló, immunerősítő tulajdonsá-
gai miatt. 
A cordyceps rovarpatogén gomba, 
vagyis elpusztult rovarok testéből 
fejlődik ki. Teljes fejlődési ciklusa 
4-6 év. Nevének jelentése: „télen 
rovar, nyáron növény”. A termesz-
tett cordyceps természetesen nem 
ebben a formában fejlődik. A ke-
leti gyógyászatban elsősorban a 
hosszan tartó betegség után a le-
gyengült szervezet energizálására 
javasolták a használatát.

 Tudtad?



13

A hatóanyagok fő hatásai
- támogatja a szervezet természe-

tes védekezőképességét
- gyulladáscsökkentő
- hatóanyagainak köszönhetően 

extra védelmet nyújt a három 
legfontosabb szervünknek, a 
tüdőnek, a májnak, és a szívnek

- sportolóknak kifejezetten aján-
lott, mert természetes teljesít-
ményfokozó

- jótékony védő hatású: bőr, nyál-
kahártya, gyomor- és bélrend-
szer, vese

- antioxidáns
- koleszterinszint csökkentő
- oxigenizál, energetizál
- antibakteriális

A kapszula anyaga: hipromellóz, 
amely egy növényi eredetű anyag. 
Hasonlóan oldódik és emészthető, 
mint a zselatin kapszulák.

Kiszerelés: 60 kapszula x 450 mg 
Törzsvásárlói ár: 18.345 Ft 
Kiskereskedelmi ár: 23.480 Ft 

Ajánlott napi fogyasztás
1-3 kapszula naponta

A Cordyceps gomba por formájá-
ban is kapható. A DXN Cordyceps 
kapszula és por 100%-ban tartal-
maz Cordyceps sinensis-t. 

Kiszerelése: 30 g / doboz
Törzsvásárlói ár: 13.120 Ft 
Kiskereskedelmi ár: 16.795 Ft

Adagolás
Napi fél adagolókanállal (1,3 g) 1 dl 
vízben vagy folyadékban feloldva. 
(A termékhez hozzáadott adagoló-
kanál űrtartalma = 2,6 g.)
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Lion’s Mane
oroszlánsörény 

tabletta

Az oroszlánsörény
gomba, vagy más 
néven kínai süngomba, rendkívül 
tápláló és értékes élelmiszer, Kíná-
ban és Japánban sok száz éve isme-
rik. 
Főleg öreg bükk- és tölgyfák repe-
déseiben, üregeiben, késő ősszel 
növő ún. sebparazita. Teste 10-25 
cm nagyságú gumószerű, húsos. Az 
egész termőtest fehér, később rózsa-
színes, de lehet megsárguló, majd 
rozsdabarna. Sűrűn lecsüngő, haj-
lott 2-5 cm hosszú, deres tüskékkel 
fedett. Illata erős, kellemes. 

Szinte az összes fontos aminosavat 
tartalmazza, emellett tápanyagok-
ban, ásványi anyagokban, polisza-
charidokban,  hericenonokban, eri-
nacinekben gazdag. 

Fő hatóanyagok: béta-glükánok, szterolok, di-
terpének, adenozin oleinsav fehérjék és ami-
nosavak (az esszenciális aminosavak közül a 
fenil-alanin, hisz  din, leucin, izoleucin, lizin, 
treonin és valin megtalálható benne) nyomele-
mek és ásványi anyagok: pl. foszfor, vas, kálium, 
kalcium B1- és B2-vitamin.

A hatóanyagok fő hatásai 
- erősíti az emésztőrendszert
- támogatja a szervezet természetes 

védekezőképességét
- áramlások javítója, víz/vér áramol-

tatása, nyirokkeringés javítása
- gyulladáscsökkentő, jótékony védő 

hatású: bőr, nyálkahártya, gyo-
mor- és bélrendszer, tüdő

- különösen az agyra, a szívre és a 
belekre gyakorol jótékony hatást

- gyomorfájás, refl ux, hasmenés, 
ételintolerancia kezelése

- nyugtató-, harmonizáló hatás; szo-
rongásra, nyugtalanságra, álmat-
lanságra is jó hatással van

- antibakteriális
- antioxidáns
- javítja a hasnyálmirigy inzulin-fel-

ismerő képességét a receptor sej-
tek regenerációjával, csökkenti 
vércukor ingadozást

Kiszerelés: 120 tabletta x 300 mg
Törzsvásárlói ár: 10.755 Ft  
Kiskereskedelmi ár: 13.765 Ft
Ajánlott fogyasztás: 6 tabletta/nap



15

MycoVeggie EU
magas rosttartalmú gyógynövény- és 

fűszerkeverék por

A DXN MycoVeggie EU egy magas 
rosttartalmú készítmény, mely gon-
dosan előválogatott, természetes 
összetevőkből készült. Zöldségeket, 
különböző gombákat, spirulinát, 
zöld teát, eperfa levelet, ginkgo le-
velet, noni levelet, gyümölcsöket, 
egyéb gyógynövényeket és váloga-
tott fűszereket tartalmaz. Alacsony 
zsírtartalmú, cukor- és koleszterin 
mentes. Kitűnő vas- és rostforrás.  

Mire jó a MycoVeggie?
Alaposan összeállított keverék, 
amelyben az összetevők egymás ha-
tását támogatják és hozzájárulnak a 
bélrendszer egészséges és harmoni-
kus működésének helyreállításához. 

Használható a testalakítás minden 
formájához. Mind a testsúly csök-
kentését, mind pedig a testsúly gya-
rapodást elősegítheti. 

A legfontosabb összetevő a nyálkás 
útifű maghéj, ami segít a bélrend-
szer tisztításában. A többi összetevő 
segítheti a vérnyomás, vércukor-, 
koleszterinszint optimális szintre 
állítását. Hatékonyan és kellően táp-
lálja a testet, sejteket. 
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Összetevők: nyálkás ú  fűmaghéj (Plantago 
psyllium), zellermag (Apium graveolens), kisle-
velű eperfa (Morus microphylla) levél, páfrány-
fenyő (Ginkgo biloba) levél, gyömbér (Zingiber 
offi  cinale) gyökértörzs, indiai citromfű (Cymbo-
pogon citratus), shii-take gomba (Len  nula edo-
des), csoportos álpereszke (Lyophyllum decas-
tes), májusi pereszke (Calocybe gambosa), kínai 
süngomba (Hericium erinaceus), nyári laska-
gomba (Pleurotus pulmonarius), kukorica (Zea 
mays), lime (Citrus auran  folia), narancs (Citrus 
sinensis), Spirulina platensis, kínai tealevél 
(Camellia sinensis), mandarinhéj (Pericarpium 
Citri re  culatae), fahéj (Cinnamomum zeylani-
cum) kéreg, csillagánizs (Illicium verum) termés, 
szegfűszeg (Eugenia caryophyllus) virág.
Hozzáado   tartósítószert, színezéket, más ada-
lékanyagot nem tartalmaz.

Kiszerelés: 400 g (80 adag)
Törzsvásárlói ár: 30.180 Ft  
Kiskereskedelmi ár: 38.630 Ft

Használati javaslat
A termék dobozában adagolókanál ta-
lálható. Mellékelt adagolókanál = 5g.
Reggel egy adagoló kanállal, 1-1,5 dl
vízbe téve, elkeverve azonnal fo-
gyasszuk el. Segíti a tisztítást és a jó 
emésztést.

Este egy adagoló kanállal kefi rbe, 
joghurtba téve, picit állni hagy-
juk, hogy magába szívja a vizet, ill. 
megdagadjon. Így ezt, az esti étke-
zés helyett fogyasszuk. Ezzel hozzá 
tudunk járulni a testalakítási elha-
tározásunkhoz és nem kell éhségér-
zettel aludni térni.
Izomnövelési szándék esetén az 
edzés előtt 1-1,5 órával joghurtba 
vagy más fehérje tartalmú italba ke-
verjük bele és fogyasszuk el.
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Poria S por
poria cocos gomba por

A Poria S port a Poria cocos gom-
ba 100%-os micéliumából állítják 
elő. Kínában széleskörűen használt 
gyógynövény. A kínai hagyományos 
gyógyászatban az egészség megőr-
zésére és a test megerősítésére hasz-
nálják.
Népszerűségét és széleskörű alkal-
mazhatóságát mi sem jelzi jobban, 
mint hogy a Kínai Gyógyszerkönyv-
ben (2000) található hagyományos 
gyógyszerek és keverékek közel 
10%-ában megtalálható.

Fő hatóanyagok
poliszacharidok (pachyman és pachymaran), 
triterpének (több mint 50, főként lanosztán és 
eburikán  pusú), zsírsavak, szterolok, enzimek.
Nem tartalmaz mesterséges összetevőket, 
adalékanyagokat, tartósítószereket, színező-
anyagokat, ízesítőszereket vagy pesz  cideket. 
HALAL minősítés a JAKIM által. Jó Gyártási Gya-
korla  al (GMP) rendelkező gyárban készült.

A hatóanyagok fő hatásai
- támogatja a szervezet természe-

tes védekezőképességét
- gyulladáscsökkentő
- antioxidáns
- áramlások javítója, víz áramolta-

tása, nyirokkeringés javítása
- jótékony védő hatású: bőr, nyálka-

hártya, gyomor- és bélrendszer
- fenntartja a húgyhólyag jó műkö-

dését és hozzásegít a vizelet meg-
felelő áramlásához.

- gyomorfájás, refl ux, hasmenés, 
ételintolerancia kezelése

- szorongásra, nyugtalanságra, ál-
matlanságra is jó hatással van

- antibakteriális, a magas polisza-
charid tartalma miatt

Összetevők: 100% Poria cocos micé-
lium. Por formában kapható.
Nettó tömeg: 30 g 

Törzsvásárlói ár: 7.355 Ft  
Kiskereskedelmi ár: 9.415 Ft
Felhasználási javaslat: Adj 1 adagoló 
kanálnyi (3,5 g) Poria S port 100 ml 
meleg vízhez, majd jól keverd össze!
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Ganoderma lucidum
pecsétviaszgomba 

por és kapszula

A DXN a világ legna-
gyobb ganoderma vállalata. Saját 
termesztési módszert dolgozott ki, 
amelynek segítségével a legmaga-
sabb minőségű ganodermát tartal-
mazó termékeket állítja elő. (Erről 
bővebben a katalógus elején, a 7-8. 
oldalon olvashatsz.)
A DXN egyedülálló technológiával 
nem csak az érett gomba spórájá-
ból, hanem a fi atal, növekedésnek 
indult gomba fonalaiból is készít 
termékeket, aminek más hatása 
van az emberi szervezetre, mint a 
gombatestből készült ganoderma 
készítményeknek. Így ugyanabból a 
gombafajtából két különböző tulaj-
donságokkal rendelkező táplálék-
kiegészítőt is előállít, amit GL és RG 
néven, kapszula és por formában 
hoz forgalomba. A kétféle ganoder-
ma keveréke a Reishi Mushroom por.

A Reishi Gano (RG) egy gombaki-
vonat, amely az érett ganodermából 
készül, poliszacharidokat, adeno-
zint, triterpenoidokat és proteineket 
tartalmaz. A felhasznált Ganoder-
ma lucidumot 90 naposan szüre-
telik. A Reishi Gano (RG) naponta 
történő fogyasztása hozzájárul a 
szervezet méregtelenítéséhez, az ál-
talános jó közérzet fenntartásához.
A Ganocelium (GL) abban különbö-
zik a Reishi Gano-tól (RG), hogy a 
felhasznált Ganoderma lucidumot 
a 14 napos micéliumból - gombafo-
nalakból - nyerik. A micélium gaz-
dag poliszacharidokban, szerves 
germániumban, vitaminokban és 
ásványi anyagokban. Segít a szer-
vezet megbomlott egyensúlyának 
visszaállításában, regenerál, kitűnő 
hatással van az általános jó közérzet 
javítására.



Termék Törzsvásárlói ár Kiskereskedelmi ár

GL 360 kapszula 50.985 Ft 65.260 Ft

GL 90 kapszula 14.820 Ft 18.970 Ft

GL 30 kapszula 5.285 Ft 6.765 Ft

GL por 7.165 Ft 9.170 Ft

RG 360 kapszula 50.985 Ft 65.260 Ft

RG 90 kapszula 14.820 Ft 18.970 Ft

RG 30 kapszula 5.285 Ft 6.765 Ft

RG por 7.165 Ft 9.170 Ft

Reishi mushroom por 22g 7.865 Ft 10.065 Ft

Reishi mushroom por 70g 23.870 Ft 30.555 Ft
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A ganoderma fontos alkotóelemei
A ganoderma több, mint 400 féle bio-
aktív elemet tartalmaz, ezek között 
nyomelemeket, vitaminokat, szer-
ves germániumot, adenozint, tri-
terpéneket, terpenoidokat, polisza-
charidokat, és ásványi anyagokat.
Hatásai közül néhány

- támogatja, harmonizálja az im-
munrendszer működését

- hozzájárul az egészséges keringé-
si funkció fenntartásához

- segít beállítani a koleszterinszintet

Adagolási javaslat
Kapszula: első héten 1 kapszula/nap, 
második héttől 2-3 kapszula /nap
Por adagolása: napi fél-egy adagoló-
kanállal 1 dl vízben vagy más folya-
dékban feloldva. 

Hatóanyag 
RG 270 mg ganoderma lucidum/kapszula , 
GL 450 mg ganoderma mycelium/kapszula
Reishi Mushroom por: 60% GL 40 % RG por

A kapszula anyaga: hipromellóz, amely egy 
növényi eredetű anyag. Hasonlóan oldódik és 
emészthető, mint a zsela  n kapszulák.
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Spirulina
kék-zöld algából ké-

szült tabletta és por

A spirulina olyan szuperélelmiszer, 
amely több szinten támogatja a 
szervezetünket. Egyik fő feladata a 
méregtelenítés, a nehézfémek meg-
kötése, kivezetése a szervezetből. 
Magas tápanyagtartalma miatt na-
gyon egészséges kiegészítője a min-
dennapoknak.
Amíg a ganoderma nukleinsavban 
és poliszacharidokban gazdag, nem 
találhatóak benne aminosavak, 
nincs benne Omega 3 és klorofi ll, 

a spirulina 18-féle amino-
savat tartalmaz, Omega 

3 zsírsavakat és van 
benne klorofi ll. Így a 
ganoderma és a spiru-
lina, mint Jin és Jang 

egészítik ki egymást.

Fontosabb összetevői
Proteinek: fehérjék akár 
60-70%-ban sejtjeink fő 
táplálékai
18 aminosav: a fehér-
jelánc kialakításához 
Vitaminok: B-1, 2, 5, 6, 
9, 12 valamint  A, E, C 
Mikrotápanyagok: vas, 
jód, kalcium, kálium, 
réz, magnézium, man-
gán, cink, foszfor, 
szelén, króm 

A spirulina hatásai
- antivirális és vírusfertőzés elle-

nes 
- antioxidáns
- szív-, máj- és vesevédő
- gyulladáscsökkentő
- fájdalomérzetet mérséklő
- méregtelenítő és gyógyszerek 

okozta mellékhatásokat mérsék-
lő hatása van

- gátolja a vérlemezkék összecsap-
zódását és lassítja az érelmesze-
sedés folyamatát

- a vérzsír értékeket kedvezően 
befolyásolja

- vércukorszint csökkentő
- segít kimerültség, fáradtság, lá-

badozás esetén, roboráló hatású
- támogatja az immunrendszert és 

a test vitalitását
- antiallergén
- energikusabbnak érezzük ma-

gunkat tőle
- segítséget nyújthat a testsúly-
csökkentő diétákhoz, ajánlott 
az izomtömeg fenntartásának 
elősegítésére
- megakadályozza a keményítő 
lebomlását. A le nem bomló ke-
ményítő áthalad a bélcsatornán 
ezzel segíti elő a bélműködést.

(a perifériás idegrendszert támo-
gatja), vanádium.
Zsírsavak: Omega3 - immunstimuláns
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Kiszerelés: 
Spirulina tabletta 120 x 250 mg
Spirulina tabletta 500 x 250 mg 
Spirulina por 50 g

Spirulina 120 db-os tabletta
Törzsvásárlói ár: 6.440 Ft  
Kiskereskedelmi ár: 8.245 Ft

Spirulina 500 db-os tabletta 
Törzsvásárlói ár: 23.805 Ft  
Kiskereskedelmi ár: 30.470 Ft 

Spirulina Por
Törzsvásárlói ár: 10.615 Ft Ft
Kiskereskedelmi ár: 13.585 Ft

Adagolása
A felhasználás céljától  függően (pl. 
roborálás, betegségek megelőzése, 
táplálkozás kiegészítése, súlyos be-
tegség kiegészítő kezelése, beteg-
ségből történő kilábalás elősegíté-
se) 3–30 g közé tehető. 
Egészséges embereknek napi 2x3 
tabletta (1,5 g) általános esetben, de 
aktív szellemi vagy fi zikai munka 
során, sportoláskor akár 10-15db,
vagy ennél több spirulina tablettát 
is lehet fogyasztani. 

A por adagolása a hozzáadott adago-
lókanál segítségével ajánlott. 
½ adagolókanál (1,4 g) naponta min. 
1 dl vízben, vagy más folyadékban 
feloldva.
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Gyakran ismételt kérdések

A spirulinában található klorofi ll 
hogyan használ az embereknek? 
A spirulinában található klorofi ll 
segít a méregtelenítésben, tisztítja 
a vastag és a vékonybeleket. A klo-
rofi ll segít bevonni az irritált gyo-
morfalat, ezzel segít a gyomorfekély 
tüneteinek csökkentésében, meg-
szüntetésében. Funkcionális élelmi-
szerként táplálja a hasznos bélbak-
tériumokat, különösen a laktobacil-
lusokat (Lactobacillus spp) és a bifi -
duszokat (Bifi dus spp.), így a spiruli-
na csökkenti az emésztési és széke-
lési problémákat. 

A spirulina képes kiegyensúlyozni 
a szervezetet? 
A spirulina erősen lúgos vízben 
él. Lúgosító ételnek számít. Kiváló 
egyensúlyteremtő olyan táplálko-
zás esetén, amely tele van savasító 
ételekkel, mint a cukor, kávé, szóda, 
alkohol és hús. 

Miért jobb a DXN spirulinája, mint 
a vad spirulina? 
A DXN a legjobb spirulina törzseket 
választotta ki és azokat természetes 
körülmények között medencékben 
termeszti. A DXN spirulina ugyan-
azokat az aktív összetevőket tartal-
mazza, mint a vadon növő spirulina, 
csak a hatékonysága jóval nagyobb 
és biztonságosabb.

Hogyan segíthet a spirulina a test-
súly-csökkentésben? 
A benne levő aminosav tartalom mi-
att a spirulina segít az éhség érzet 
csökkentésében és az anyagcsere 
folyamatok fokozásában. Más táp-
anyagokkal együtt a spirulina ter-
mészetes módon képes elnyomni az 
étvágyat, mely lehetővé teszi a tar-
tós és egészséges súlycsökkentést.

Miért válassza a DXN spirulinát? 
- kiváló minőségű spirulina tör-

zsek kiválasztása 
- teljes körű minőségirányítási 

rendszer a termesztéstől, a kész-
termékig

- HALAL tanúsítvány: a muszlim 
közösségek tagjai számára jelzi, 
hogy a termék előállítása    meg-
felel a vallási előírásoknak. 

- GMP tanúsítvánnyal rendelkező 
gyárban készül, melynek saját, 
csúcsfelszerelésű laboratóriuma 
van 

- kémiai adalékanyagoktól és tartó-
sítószerektől mentes 

- 100%-ban növényi termék 
- a szervezet számára könnyen 

emészthető és gyorsan felszívódó
- minden korosztálynak megfelelő, 

akár hosszú távú fogyasztásra is 
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Élelmiszerek és italok 
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Cocozhi
ganodermás forrócsoki italpor

A DXN Cocozhi egy forrócsoki ital-
por, ami a legjobb minőségű kakaó-
ból készül, ganoderma por hozzá-
adásával. Csokoládés ízével kényez-
tet, és a ganoderma fogyasztásából 
származó előnyöket is élvezheted.

Fő összetevői: kávékrémpor, nádcukor, kakaó-
por, sovány tejpor, malátakivonat, ganoderma 
por, vanillin.
Nem tartalmaz mesterséges színezőanyagot és 
tartósítószereket.

Ganoderma
A legsokoldalúbb, legismertebb és 
legkedveltebb gomba. Több, mint 
400-féle bioaktív anyagot tartal-
maz, közöttük vitaminokat, ásványi 
anyagokat, nyomelemeket. Eredeté-
ről, alkotóelemeiről, széleskörű ha-
tásairól olvashatsz a katalógus ele-
jén található ganoderma részben.

Kakaó
A kakaófa a mályvafélék családjába 
tartozó faj. Gyümölcse, a kakaóbab, 
az élelmiszeriparban fontos szere-
pet tölt be: a csokoládé alapanya-
gaként kerül felhasználásra. A ka-
kaóbabból készítik a kakaóport és a 
kakaóvajat is. 

Fő hatóanyagai
A teobromin, amiből 100 g csoko-
ládé mintegy 100 mg-ot tartalmaz. 
Diuretikus vagyis vízhajtó hatású, 
akárcsak rokon vegyületei, a koff ein 
és a teofi llin.
Hangulatjavító hatása régóta is-
mert, 300-féle különböző értékes 
vegyületet tartalmaz, többek között 
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szerotonint és dopamint, amelyek 
garantálják az instant jókedvet.

Napindító gyermekeknek: rengeteg-
féle ásványianyagot tartalmaz, töb-
bek között gazdag káliumban, mag-
néziumban és E-vitaminban, ame-
lyek támogatják a gyermekek meg-
felelő fejlődését. 

Elkészítése
A tasak tartalmát öntsd egy csésze 
forró vízbe, vagy tejbe, keverd meg, 
és máris élvezheted a frissítő italt, 
melyet az egész család fogyaszthat! 

Kiszerelés: 20 tasak x 32g

Törzsvásárlói ár: 7.920 Ft  
Kiskereskedelmi ár: 10.140 Ft

A Cocozhi nagyobb kiszerelésben, 
1 kg-os Cocozhi Megapack néven is 
elérhető. 
Törzsvásárlói ár: 11.080 Ft 
Kiskereskedelmi ár: 14.180 Ft
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Cordypine
fermentált ananászlé hernyógombával

A Cordypine a minőségi Cordyceps 
sinensis gomba és a természetes 
úton erjesztett ananászlé nagy-
szerű keveréke. Ez az ital kiválóan 
ötvözi a cordyceps hatóanyagait

az ananászlé fermentálása közben 
képződött enzimjeivel, melyek köl-
csönösen erősítik egymás hatását.

Összetevők: 
erjeszte   ananászlé (55%), cordyceps (10%), 
cukor, lime
Tartósítószert és adalékanyagot nem tartalmaz. 
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Ananász
1957 óta az ananászt széles körben 
alkalmazzák orvosi célokra Euró-
pában, az USA-ban, Japánban és 
Koreában. A föld egyik legkedvel-
tebb trópusi gyümölcse, igen gaz-
dag vitaminokban, ásványi sókban 
és tartalmaz egy az ún. bromelain 
enzimet. Az erjesztési folyamat 
elősegíti, hogy a tápanyagok, pl. a 
fehérjék, kisebb, jobban felszívódó 
anyagokra bontva könnyebben szí-
vódjanak fel.

Cordyceps sinensis 
A Cordypine ital egyik lényeges ösz-
szetevője a Cordyceps sinensis vagy 
másnéven kínai hernyógomba, az 
egyik legjobban becsült orvosilag 
alkalmazott gombafajta. Hosszútá-
vú szedése javítja az immunrend-
szeri funkciókat, optimalizálja a 
szervek működését, ezáltal igen ha-
tékony az egészségmegőrzésben.
A gyógyászatban való alkalmazása 
több mint háromezer éves múltra 
tekint vissza. Európában 300 éve is-
merik, de igazán ismertté csak 1993 
után vált, amikor a kínai futónők 
kilenc világrekordot döntöttek meg, 
és ezt a cordycepsnek tulajdonítot-
ták az edzésmunka mellett.
Ekkor került a nyugati kutatók fi -
gyelmébe. A tudósok elkezdték 
vizsgálni a cordyceps gomba más 
kedvező tulajdonságait is, mint pél-
dául a koleszterincsökkentő, májvé-
dő, vagy éppen szíverősítő hatását. 

Az egyik leghatásosabb gyógynö-
vénynek tartják az energiaszint és 
az általános életminőség javítása te-
rületén. Ma már a sportolókon kívül 
egyre több aktív életmódot folytató 
ember fedezi fel magának az álta-
lános életerő és az állóképesség-fo-
kozó hatása miatt. A cordycepset a 
természet csodájának is nevezik, 
hatásköre rendkívül széles.

Fő összetevői: kis- és nagy molekulasúlyú poli-
szacharidok és egyéb cukorszármazékok, fehér-
jék, adenozin, pep  dek, poliaminok és esszenci-
ális aminosavak; szterolok, telíte  - és telítetlen 
zsírsavak, továbbá policiklusos aromás szénhid-
rogének, víz- és zsíroldékony vitaminok (K- és E-, 
illetve B1-, B2- és B12-), ásványi anyagok (K, Na, 
Mg, Ca, Fe, Cu, Mn, Zn, Se, Al, Si, Ni, Sr, Ti, Cr, 
Ga, V és Zr).

A hatóanyagok fő hatásai
- támogatja a szervezet természe-

tes védekezőképességét, növeli 
az ellenálló képességét

- gyulladáscsökkentő, jótékony 
védő hatású: bőr, nyálkahártya, 
gyomor- és bélrendszer, tüdő, 
vese

- antioxidáns hatású
- koleszterinszint csökkentő
- oxigenizál, energetizál

Ajánlott fogyasztás
3-szor 20 ml/nap, 180-200 ml vízhez 
vagy más folyadékhoz adva.

Kiszerelés: 700 ml / üveg
Törzsvásárlói ár: 34.590 Ft  
Kiskereskedelmi ár: 44.275 Ft 
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DXN Alma Enzim ital

A DXN Alma Enzim Ital és a Fer-
mentált Alma Dzsem több, mint 100 
enzimet tartalmaz. Miért fontos ez?

Enzimek nélkül nincs élet!
Szervezetünk összehangolt műkö-
désének alapfeltétele az enzimek ki-
elégítő működése.
Az enzimeket legalább olyan fontos 
pótolni, mint a vitaminokat és az ás-
ványi anyagokat.
Az enzimhiányos emberek levertek, 
fáradtak, alig pislákol bennük az 
élet. A testi, lelki, szellemi frisses-
ség alapfeltétele a megfelelő enzim 
mennyiség. Az enzimek rendsze-
res fogyasztásával az anyagcsere 
egyensúlya karbantartható.

Az enzimek néhány fontos feladata
- vezérlik a sejtlégzést, és elősegí-

tik, hogy új testszövetek kelet-
kezzenek

- koordinálják a véralvadást, de a 
vérrögök feloldódását is

- szabályozzák az immunrendszert 
és gondoskodnak a harmónia 
visszaállításáról, ha szerveze-
tünk egyensúlya például fertő-
zés, gyulladás vagy sérülés miatt 
megbillen

- lehetővé teszik a test természetes 
méregtelenítését és szabályozzák 
az emésztést

Az amerikai dr. Edward Howell hív-
ta fel először a fogyasztók fi gyelmét 
arra, hogy a főzött és túlságosan fel-
dolgozott élelmiszerek nem tesznek 
jót az emberi szervezetnek. Átfogó 
kutatásai során felismerte, hogy ha 
az ételeket több mint 15 percen át 48 
fokon főzik, akkor elpusztulnak a 
természetes enzimek. 1940-től vizs-
gálta az összefüggést az emiatt elő-
állt enzimdefi cit és az akut vagy kró-
nikus degeneratív megbetegedések 
között. Howell az egyik úttörője a 
tisztán növényi enzimekkel végzett 
enzimterápiának. Mindig hangsú-
lyozta, hogy a tápanyagok, vitami-
nok, fehérjék, ásványi anyagok mel-
lett a testünknek elsősorban enzi-
mekre van szüksége, hogy elevenen 
és fi tten tartsanak bennünket.



Kiváló minőségű erjedési folyamat
Az évekig tartó szeparáció és tárolás 
után a domináns baktérium törzsek 
stabil erjedési folyamatot biztosíta-
nak. A hosszan tartó fermentáció 
lehetővé teszi a hasznos összetevők 
folyamatos bomlását a domináns 
baktériumokon keresztül, így az 
esszencia könnyebben fel tud szí-
vódni az emberi szervezetben. 

Hatóanyagai és hatásai
Cink – a sejtfal félig áteresztő hár-
tyáját teszi ellenállóbbá. Kiemel-
kedő szerepe van az enzimatikus 
folyamatok szabályozásában. Részt 
vesz az anyagcserefolyamatokban. 
Az inzulin térszerkezetének stabili-
tását biztosítja.
Vas – a vas esszenciális mikroelem, 
vagyis nem képes a szervezetünk az 
előállítására. Vas nélkül az oxigén 
nem lenne képes eljutni a sejtekhez.
Foszfor – ez az elem a beleken ke-
resztül szívódik fel a vérbe. A fogak 
és csontok építő eleme. Enyhíti az 
emésztési problémákat, elősegíti az 
egészséges bélmozgásokat. A vesék 
salakanyag kiválasztó működését 
támogatja. A koncentráció, a memó-
ria, és a mentális funkciók mind ja-
víthatók a foszfor által.
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Az almatermesztés körülményei
Az Alma Enzim Ital prémium nyers-
anyagból és magas szintű minő-
ségbiztosítással készül. Az almákat 
hosszú ideig fermentálják, hogy 
értékes tápanyagai könnyebben fel 
tudjanak szívódni az emberi szerve-
zetben.

A gyümölcsöket Kínában, Ningxia-
ban termesztik. Ez a terület Kína 
északnyugati részén található, amely-
nek egyedülálló természeti forrásait 
mezőgazdasági célokra használják 
fel.  

Nagyon magas a napfényes órák 
száma, egy évben átlagosan több, 
mint 3000 óra. Az éves csapadék-
mennyiség alacsony: 305 mm. A sok 
napfény elősegíti a fotoszintézist, 
emiatt magas az itt termesztett 
alma pektin tartalma. (Arról, hogy 
a pektinnek milyen hatása van, a 
hatóanyagoknál olvashatsz.)
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Almasav – jelentősen növeli az ener-
gia szintet. Segíti a zsír, a szénhidrát 
és a fehérje energiává való átalakítá-
sát. Serkenti a nyáltermelést. Rend-
szeres fogyasztása csökkenti a testi 
fájdalmakat. Májtisztító hatása van.
Pektin – poliszaharid: rendezi a 
székletet, probiotikus hatása van, 
rostanyag és zselésítő anyag, a bél-
ben élő jó baktériumok tápanyaga. 
Pektin bevonja a vékonybél falát, 
így lassítja a cukor felszívódásának 
sebességét, ezzel stabilizálja a vér-
cukorszintet. Csökkenti a bélrák ki-
alakulásának kockázatát.

A DXN Alma Enzim Ital
Összetevői: almalé (50%), cukor

Elkészítés: keverj össze egy tasak (50 ml) Alma 
Enzim Italt egy pohár – egy kancsó vízzel (egye-
di ízlés szerint). Az enzimital elkészítéséhez 
használhatsz szénsavas ásványvizet is.

Kiszerelés: 750 ml (15 x 50 ml)
Törzsvásárlói ár: 10.555 Ft  
Kiskereskedelmi ár: 13.510 Ft  

DXN Fermentált Alma 
Dzsem

A DXN Fermentált Alma Dzsem friss 
almákból, természetes fermentáci-
óval készül. Ennek a technológiá-
nak köszönhetően a dzsemben lévő 
tápanyagokat a szervezet könnyeb-
ben tudja hasznosítani. Aranysárga 
színű, mérsékelten édeskés-savany-
kás ízű. 
A termék tasakokba lett csomagol-
va, hogy megőrizze friss ízvilágát. 
Fogyaszthatod magában, kenyérre, 
péksüteményre kenve vagy akár 
vízben elkeverve is.

Összetevők: Alma (49,75%), cukor, savanyúsá-
got szabályozó anyag: citromsav
Mesterséges színezőanyagtól mentes, nem tar-
talmaz tartósítószereket, ízfokozó mentes.

Kiszerelés: 300 g (20 tasak x 15 g)
Törzsvásárlói ár: 4.335 Ft  
Kiskereskedelmi ár: 5.550 Ft 
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A kókuszzsírt bátran használhatjuk 
a bőr ápolására is hidratáló tulaj-
donsága és sebgyógyító, sejtregene-
ráló hatása miatt egyaránt.

Felhasználási területei
- főzés, sütés
- arc- és testradírozás
- kézápolás, lábápolás, testápolás
- napozáshoz, mert természetes 

SPF4 fényvédelmet ad
- masszázs
- kisbabáknál, pelenkakiütés ke-

zelésére
- száraz ekcéma, pikkelysömör 

kezelésére

Összetevők: 100% bio szűz kókuszolaj/zsír
Kiszerelés: 500 ml 
Törzsvásárlói ár: 5.655 Ft  
Kiskereskedelmi ár: 7.240 Ft 

DXN BIO Szűz kókuszolaj 

A DXN BIO Szűz Kókuszolaj 100% 
természetes, fi nomítatlan kókuszo-
laj. Az érett, bio kókuszdióból hide-
gen sajtolás technológiával nyerik 
ki a kókuszolajat, hogy megőrizze 
értékes bioaktív hatóanyagait.
Használható főzéshez, sütéshez, 
vagy salátákhoz dresszingként, hogy
emelje az ételek ízvilágát.

Érdekessége
24 °C alatt zsír, tehát szilárd halmaz-
állapotú, 24 °C felett olaj, mert ez az 
olvadáspontja.  Füstpontja 177 °C, a 
főzőolajok közül ezt lehet legjobban 
hevíteni anélkül, hogy megégne.  Az 
olaj többszöri felhevítése is engedé-
lyezett, nem kell minden használat 
után kicserélni.

Hatásai
A kókuszzsír laurinsav tartalmá-
nak köszönhetően antibakteriális, 
vírusellenes és gombaölő hatása is 
van.
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Cream Coff ee
ganodermás krémkávé por

A DXN krém kávéja aromákban gaz-
dag válogatott arabica (70%) és ro-
busta (30%) kávészemekből készült, 
instant kávépor, ganoderma és tej-
por hozzáadásával. Nem tartalmaz 
mesterséges színezőanyagot és tar-
tósítószereket.
Ganoderma: a legsokoldalúbb, leg-
ismertebb és legkedveltebb gomba. 
Több, mint 400 féle bioaktív anyagot 
tartalmaz, közöttük vitaminokat, 
ásványi anyagokat, nyomelemeket. 
Eredetéről, alkotóelemeiről, széles-
körű hatásairól olvashatsz a kata-
lógus elején található ganoderma 
részben.

Ha hozzáadott cukor nélkül, 
csökkentett cukortartalommal, 
de mégis lágyabban szereted 
a kávét, akkor ez egy jó választás.

Egy zacskó kávé szénhidráttartalma 
8,6 g, ebből cukor 6,1 g. Ez a tejszín 
természetes szénhidrát tartalma. 
Cukorbetegek ennek megfelelően 
alakítsák diétájukat. Ha teljesen cu-
kormentes kávét szeretnél, akkor a 
DXN Black Coff ee-t ajánljuk.

Elkészítése
Öntsd a tasak tartalmát 1,5–2 dl 
kb. 80 fokos meleg vízbe. Ha így túl 
erős, vagy kisebb adagban fogyasz-
tanád, nyugodtan felezd, vagy har-
madold az adagot. Így is remek kávé 
élményt nyújt.

Kiszerelés: 20 tasak x 14 g
Törzsvásárlói ár: 5.800 Ft                                    
Kiskereskedelmi ár: 7.425 Ft
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Lemonzhi
instant fekete tea ganodermával

Ez a remek ízvilágú tea, a ganoder-
mán kívül kiváló minőségű fekete 
teát és citromport tartalmaz, cukor 
tartalma pedig megadja az édes ízét. 
Nyáron egy frissítő jegestea, míg 
hidegebb időszakokban akár egy 
forró, citromos teaként is kortyol-
gathatjuk.

Fő összetevők
fekete tea por, citrompor, ganoder-
ma por, cukor.

Ganoderma:
A legsokoldalúbb, legismertebb és 
legkedveltebb gomba. Több, mint 
400 féle bioaktív anyagot tartal-
maz, közöttük vitaminokat, ásványi 
anyagokat, nyomelemeket. Eredeté-
ről, alkotóelemeiről, széles körű ha-
tásairól olvashatsz a katalógus ele-
jén található ganoderma részben.

Fekete tea: a leszüretelt leveleket 
fonnyasztják, sodorják vagy aprít-
ják, majd párás, meleg helyen fül-
lesztik ill. fermentálják. 
Hatása: antioxidáns, ill. koff ein tar-
talma miatt élénkít.

Elkészítése
Önts egy tasak Lemonzhit 0,5 - 1 liter
hideg vagy forró vízbe!

Keverd össze és már kész is a nyári 
vagy téli üdítőital!
A DXN Lemonzhi minden bizonnyal 
az új kedvenc frissítő és szomjoltó 
italod lesz.

Kiszerelés: 20 tasak x 22 g
Törzsvásárlói ár: 4.280 Ft                                              
Kiskereskedelmi ár: 5.480 Ft
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Maca Vita Café
édes krémkávé ginzeng-, ganoderma- 

és macaporral

Ennek a különleges kávékeverék-
nak azért került a nevébe a  Vita szó, 
mivel a benne található 3 összetevő, 
a maca, a ginzeng és a ganoderma 
fokozza a szervezet vitalitását.
          
Maca: a maca egy gyökérzöldség, 
amely a retekkel tartozik egy csa-
ládba, aranyló, vöröses, zöld, feke-
te, lila, és fehér színben terem meg. 
Természetes élőhelye kizárólag az 
Andok középső területei, 4000 mé-
ter feletti magasságok.

A maca hatóanyagai
Összetett tápanyagai miatt szuper-
élelmiszernek hívják, ami azt jelen-
ti, hogy koncentráltan tartalmazza 
a szervezet számára szükséges tá-
panyagokat. Gazdag aminosavak-
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ban, esszenciális zsírsavakban, vi-
taminokban és nyomelemekben. 
Fő hatóanyagai az alkaloidok, fl avo-
noidok, glikozidok és fi toszteroidok 
csoportjába tartoznak.

A maca hatásai
- segít a vérszegénység, menstu-

ációs fájdalmak, menopauza 
tüneteinek kezelésében

- támogatja a betegségek utáni 
gyors regenerációt, az energia-
szint növekedést

- fokozza az  ellenálló képességet
- jótékonyan befolyásolja a termé-

kenységet  
- hozzájárul a fi zikális és mentális 

egészséghez  
- szexuális vágyfokozó hatású

Ginzeng: évelő, lágyszárú növény. 
Gumószerűen megvastagodó gyöke-
rei 4-7 éves koruktól tartalmazzák a 
megfelelő mennyiségű hatóanyago-
kat. Koreai-félsziget északi és Kína 
(Mandzsúria) magashegyi vidékein 
őshonos. 

A ginzeng hatóanyagai
ginszenozidok (triterpén-szaponinok), fl avo-
noidok, illóolaj, fenolos vegyületek, vanillinsav, 
pep  doglükánok, (panaxan A-U)

A ginzeng hatásai
- csökkenti a stressz szintet és a fá-

radtságérzetet
- vércukorszint és koleszterinszint 

csökkentő
- immunstimuláló
- bőrregeneráló

Ganoderma: a legsokoldalúbb, leg-
ismertebb és legkedveltebb gomba. 
Több, mint 400 féle bioaktív anyagot 
tartalmaz, közöttük vitaminokat, 
ásványi anyagokat, nyomelemeket. 
Eredetéről, széleskörű hatásairól ol-
vashatsz a katalógus elején találha-
tó ganoderma részben.

Elkészítése
Öntsd a zacskó tartalmát 1,5-2 dl kb. 
80 fokos melegvízbe. Ha így túl erős, 
nyugodtan felezd, vagy harmadold 
az adagot. Így is remek kávéélményt 
nyújt.

Kiszerelés: 20 tasak x 21 g
Törzsvásárlói ár: 7.760 Ft                                           
Kiskereskedelmi ár: 9.935 Ft    
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Maca EU Cafe
édes krémkávé macaporral

Töltődj fel egy kiváló kávéval! A 
Maca EU Cafe, aromákban gazdag 
válogatott arabica (70%) és robusta 
(30%) kávészemekből készült. Ez a 
termék tökéletes keveréke a maca-
(Lepidium meyenii) és az instant ká-
vépornak. Az élvezeti értékét kávé-
krémpor, valamint nádcukor nö-
veli. Nem tartalmaz mester-
séges színezőanyagot 
és tartósítószere-
ket.

Maca: a maca egy 
gyökérzöldség, amely 
a retekkel tartozik egy 
családba, aranyló, vö-
röses, zöld, fekete, lila, és 
fehér színben terem meg. Termé-
szetes élőhelye kizárólag az Andok 
középső területei, 4000 méter feletti 
magasságok.

A maca hatóanyagai
Összetett tápanyagai miatt szuper-
élelmiszernek hívják, ami azt jelen-
ti, hogy koncentráltan tartalmazza 
a szervezet számára szükséges tá-
panyagokat. Gazdag aminosavak-
ban, esszenciális zsírsavakban, 
vitaminokban és nyomelemekben. 
Fő hatóanyagai az alkaloidok, fl avo-
noidok, glikozidok és fi toszteroidok 
csoportjába tartoznak.

A maca hatásai
- segít a vérszegénység, menstu-

ációs fájdalmak, menopauza 
tüneteinek kezelésében

- támogatja a betegségek utáni 
gyors regenerációt, az energia-
szint növekedést

- fokozza az  ellenálló képességet
- jótékonyan befolyásolja a termé-

kenységet  
- hozzájárul a fi zikális és mentális 

egészséghez  
- szexuális vágyfokozó hatású

Elkészítése
Öntsd a zacskó tartalmát 1,5-

2 dl kb. 80 fokos melegvízbe. 
Ha így túl erős, nyugodtan 

felezd, vagy harmadold az adagot. 
Így is remek kávéélményt nyújt.

Kiszerelés: 20 tasak x 21 g
Törzsvásárlói ár: 7.140 Ft                                           
Kiskereskedelmi ár: 9.140 Ft  
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White Coff ee Zhino
édes-habos instant kávé ganodermával

A DXN White Coff ee Zhino az erede-
ti olasz cappuccino aromáját idézi. 

Ez a hívogató illatú, habos kávékü-
lönlegesség a kávérajongók  új ked-
vence lesz.

A DXN White Coff ee Zhino aromák-
ban gazdag válogatott arabica (70%) 
és robusta (30%) kávészemekből 
készült, instant kávéport és gano-
derma port tartalmaz.  Az élvezeti 
értékét nádcukor és a selymes, lágy 
kávékrémporból készült habréteg 
koronázza meg.

Nem tartalmaz mesterséges színe-
zőanyagot és tartósítószereket.

Ganoderma: a legsokoldalúbb, leg-
ismertebb és legkedveltebb gomba. 
Több, mint 400 féle bioaktív anyagot 
tartalmaz, közöttük vitaminokat, 
ásványi anyagokat, nyomelemeket. 
Eredetéről, alkotóelemeiről, széles 
körű hatásairól olvashatsz a kata-
lógus elején található ganoderma 
részben.

Elkészítése
Öntsd a tasak tartalmát 1,5-2 dl kb. 
80 fokos meleg vízbe. Ha így túl 
erős, vagy kisebb adagban fogyasz-
tanád, nyugodtan felezd, vagy har-
madold az adagot. Így is remek kávé 
élményt nyújt.

Kiszerelés: 12 tasak x 28 g
Törzsvásárlói ár: 5.745 Ft 
Kiskereskedelmi ár: 7.355 Ft



A Linghzi Black Coff ee 
olyan erős, hogy sokan 

felezik a kis tasak tartalmát.
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Lingzhi Black Coff ee 
ganodermás instant fekete kávé 

A DXN Lingzhi Black Coff ee egyedi 
recept alapján, a legjobb minőségű 
instant kávéból és ganoderma por-
ból készült. A DXN fekete kávéja, 
aromákban gazdag, válogatott ara-
bica (70%) és robusta (30%) kávésze-
mek keveréke.

A DXN Lingzhi feketekávé „min-
denmentes”, azaz laktóz-, glutén- és 
cukormentes, valamint nem tar-
talmaz semmilyen tartósítószert, 
mesterséges színezéket, hozzáadott 
íz- és aromaanyagokat, adalékanya-
gokat, állati eredetű összetevőket és 
gabonát sem. Csak kávé és ganoder-
ma, ez a titka.

A kávénak számtalan faja és 
változata van. A két legfontosabb 
ezek közül az arabica, – ennek 
egyik változata a meghatározó 
Brazíliában is–, illetve a robusta. 
Úgy tartják, az előbbi adja a 
kellemesebb ízélményt, miközben 
koff eintartalma is alacsonyabb. 
Az utóbbi markánsabb ízvilágú, 
az ínyencek viszont az arabica és 
a robusta keverésével különleges 
élményekre is szert tehetnek. 
A világ kávétermésének több mint 
a fele arabica. Ez a fajta kénye-
sebb a termesztési körülmények-
re, ellenben a robusta igénytele-
nebb környezetben és akár 1000 
méter alatti magasságon is elél, 
és kiválóan pörkölhető. 

A ká é kkk á t l f j ééé

 Tudtad?



39

Ganoderma
A legsokoldalúbb, legismertebb és 
legkedveltebb gomba. Több, mint 
400 féle bioaktív anyagot tartal-
maz, közöttük vitaminokat, ásványi 
anyagokat, nyomelemeket. Eredeté-
ről, alkotóelemeiről, széleskörű ha-
tásairól olvashatsz a katalógus ele-
jén található ganoderma részben.

Elkészítése
Öntsd a tasak tartalmát 1-1,5 dl kb. 
80 fokos melegvízbe. Ha így túl erős, 
vagy kisebb adagban fogyasztanád, 
nyugodtan felezd, vagy harmadold 
az adagot. Így is remek kávéélményt 
nyújt. Erős, karakteres íze és inten-
zív aromája biztosan felélénkít.

Kiszerelés: 20 tasak x 4,5 g
Törzsvásárlói ár: 5.870 Ft  
Kiskereskedelmi ár: 7.515 Ft

A Lingzhi Black Coff ee, 400 g-os 
megapack kiszerelésben is elérhető.
Törzsvásárlói ár: 23.575 Ft  
Kiskereskedelmi ár: 30.175 Ft
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Lingzhi Coff ee 3 in 1 EU
édes ganodermás krémkávé por

A DXN Lingzhi 3 az 1-ben a legjobb 
minőségű, aromákban gazdag vá-
logatott arabica (70%) és robusta 
(30%) kávészemekből készült ins-
tant kávépor, ganoderma por és 
nádcukor keveréke. Nem tartalmaz 
mesterséges színezőanyagot és tar-
tósítószereket.

Ganoderma: a legsokoldalúbb, leg-
ismertebb és legkedveltebb gomba. 
Több, mint 400 féle bioaktív anyagot 
tartalmaz, közöttük vitaminokat, 
ásványi anyagokat, nyomelemeket. 
Eredetéről, széleskörű hatásairól ol-
vashatsz a katalógus elején találha-
tó ganoderma részben.

Elkészítése
Öntsd a tasak tartalmát 1,5–2 dl 
kb. 80 fokos meleg vízbe. Ha így túl 
erős, vagy kisebb adagban fogyasz-
tanád, nyugodtan felezd, vagy har-
madold az adagot. Így is remek kávé 
élményt nyújt.

Kiszerelés: 20 tasak x 21 g
Törzsvásárlói ár: 6.110 Ft                                   
Kiskereskedelmi ár: 7.820 Ft

A Lingzhi Coff ee 3 in 1 EU kávé na-
gyobb, 1 kg-os megapack  kiszere-
lésben is elérhető.
Törzsvásárlói ár: 12.885 Ft                                   
Kiskereskedelmi ár: 16.495 Ft



41

 NutriZhi
 ganodermás szója italpor

A DXN NutriZhi egy olyan szója- és 
malátakeverék, ami első osztályú 
szójababból és ganoderma porból 
készült. Kiváló hatású tápanya-
gokban gazdag (pl. kalciumban, 
vasban, A, C és E vitaminban). Az 
ínyenceknek és az édes ízek kedve-
lőinek ajánljuk.

Összetevők: Instant szójapor, maláta-kivonat, 
tejpor, nádcukor, ganoderma lucidum por, (my-
celium), Omega-3, Omega-6 zsírsavak, leci  n. 
Nem tartalmaz mesterséges színezőanyagot és 
tartósítószereket. A termékben található szója-
por és leci  n gene  kailag nem módosíto   vető-
magokból származik. 

Ganoderma: A legsokoldalúbb, leg-
ismertebb és legkedveltebb gomba. 
Több, mint 400 féle bioaktív anyagot 
tartalmaz. Eredetéről, alkotóeleme-
iről, széles körű hatásairól olvas-
hatsz a katalógus elején található 
ganoderma részben.
Szójabab: a szója a legrégebben ter-
mesztett növények közé tartozik. A 
szójabab főbb hatóanyagai: szén-
hidrátok (20–25%), fehérjék (35–
40%), lipidek (15–18% zsíros olaj, fő-
ként linolsav- és olajsavészter; 2–3% 

lecitin) és különböző izofl avonok. 
Maláta: árpa, búza vagy egyéb gabo-
na csíráztatásával, majd szárításával 
előállított cukortartalmú termék.
Hatásai
Hozzájárul a fi zikai és lelki egész-
séghez, a keringési egészséghez, és 
a koleszterin anyagcseréhez, anti-
oxidáns hatása van.

Több tudományos vizsgálat rámutato  , hogy a 
napi élelmezésünkben felhasznált gabonaféle-
ségek, – az árpa, a zab, a köles és a rozs – ant-
ioxidáns hatással rendelkeznek.
A kutatók az oxida  v stresszt tartják a legfőbb 
kockáza   tényezőnek a sejtek öregedése és 
számos betegség, – érelmeszesedés, szív- és 
érrendszeri betegségek, idegrendszeri meg-
betegedések, cukorbetegség, gyulladásos és 
daganatos betegségek – kialakulásának szem-
pontjából. Ezért minden an  oxidáns hatású 
élelmiszer, mely képes semlegesíteni a káros 
szabad gyököket, fontos segítséget jelenthet a 
megelőzésében. 

Elkészítése
Önts egy tasak Nutrizhit egy tál for-
ró vízbe, keverd el, így egy magas 
protein tartalmú italt készíthetsz.

Kiszerelés: 20 tasak x 30g
Törzsvásárlói ár: 8.855 Ft 
Kiskereskedelmi ár: 11.335 Ft
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Morinzhi
noni gyümölcslé hibiszkusszal

Morinzhi friss Morinda citrifoliából 
(ismertebb nevén noni gyümölcs-
ből) és szudáni hibiszkuszból (Hi-
biscus sabdariff a) készül. Szigorú 
felügyelet mellett kerül feldolgozás-
ra, hogy az összes értékes összetevő-
jét megőrizze. 

Összetevők
Morinda citrifolia lé (85%), szudáni 
hibiszkuszlé 
Tartósítószert, mesterséges színezéket, hozzá-
ado   íz- és aromaanyagokat, adalékanyagokat, 
álla   eredetű összetevőket nem tartalmaz.

Noni: a noni Délkelet-Ázsiában, a 
csendes-óceáni térség országaiban 
széles körben ismert és elismert gyü-
mölcs, melyet táplálkozási, egész-
ségmegőrzési és gyógyászati céllal 
használtak. 

Az ősi Hawaiion a noni kérgéből és 
gyökeréből sárga és vörös festéket 
nyertek, melyet színezékként hasz-
náltak. Az éretlen gyümölcs éhín-
ség idején táplálék forrásként szol-
gált. Gyógyítás céljára az éretlen 
noni gyümölcsöt sóval összetörték, 
és a keveréket mély sebekre vagy 
csonttörésekre helyezték. Az érett 
gyümölcsöt tapaszként horzsolá-
sokra, kelésekre és sebekre használ-
ták. Hawaii-on kívül Indiában, Ma-
lajziában, a történelmi Indokínában 
használták.

A noni fő hatóanyagai
proxeronin és xeronin (alkaloid)
szkopoletin, damnakantal, aszpe-
rulozid, különböző antrakinonok

A noni hatása
- serkenti az immunitást
- pozitív hatás a szellemi és fi zikai 

teljesítőképességre
- javítja az állóképességet
- növeli az általános teljesítményt
- segít a fáradtság leküzdésében 
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Hibiszkusz: a szudáni hibiszkusz 
(Hibiscus sabdariff a) Közép-Afriká-
ban, elsősorban Szudánban honos, 
egyéves, rövidnappalos növény, 
melyet Carcade (kárkádé), Roselle 
(rozella) néven is ismernek. A hi-
biszkusz főként az elvirágzás után 
gyűjtött húsos csészelevelei miatt 
értékes növény.

Fő hatóanyagai
szerves savak (főként hibiszkuszsav),
antocián színanyagok (az élelmi-
szeripar használja ételfestékként),
pektin, különböző heteropolisza-
charidok

A hibiszkusz hatása
- energiaforrás
- csökkenti a fáradt és elnehezült 

lábak kényelmetlenségét, hozzá-
járul a lábak normál vérkeringé-
séhez

- támogatja a légutak egészségét, 
segít a légzési komfort elérésé-
ben 

Önmagában vagy gyümölcsökkel (pl. 
csipkebogyóval, bodzabogyó, feke-
teribizli bogyó) együtt élvezeti teák 
összetevőjeként is alkalmazzák. Az 
élelmiszeriparban színezőanyagként 
is használatos.

Ajánlott fogyasztás 
Adj 2 evőkanál (30 ml) Morinzhit 200 
ml hideg vagy meleg vízhez, vagy 
bármilyen folyadékhoz.

Felbontás után hűtőszekrényben tá-
rolandó!

Kiszerelés: 285 ml / üveg
Törzsvásárlói ár: 5.415 Ft        
Kiskereskedelmi ár: 6.930 Ft

Kiszerelés: 700 ml / üveg
Törzsvásárlói ár: 11.880 Ft        
Kiskereskedelmi ár: 15.205 Ft
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Reishi Gano tea
ganodermás fekete tea

A DXN Reishi Gano tea nemcsak 
egy fekete tea előnyös tulajdonsága-
ival rendelkezik, kiváló minőségű 
ganoderma port is adtunk hozzá. 
Igazán karakteres íze van. 
Fekete tea: a leszüretelt leveleket 
fonnyasztják, sodorják vagy aprít-
ják, majd párás, meleg helyen fül-
lesztik ill. fermentálják. A fermentá-
ció befejeztével sötétre színeződött 
leveleket forró levegővel szárítják.
Hatása: antioxidáns, ill. koff ein tar-
talma miatt élénkít.

Összetevők: 
fekete tea (98%), ganoderma por (2%)
Nem tartalmaz tartósítószert, mesterséges 
ízesítőanyagokat, színezékeket sem egyéb 
adalékanyagot.

Ganoderma: magyarul pecsétviasz-
gomba, már a nyugati országokban 
is egyre ismertebb és elismertebb 
gomba.  Ázsiában őshonos, de ha-
zánkban is megtalálható. 
Korábban főleg a hagyományos kí-
nai orvoslásban használták. Hason-
ló jelentőségű, mint a ginseng. 
Széles körű hatásairól olvashatsz a 
katalógus elején található ganoder-
ma részben.

Elkészítése 
Tégy egy fi ltert egy bögrébe, önts rá 
forróvizet, hagyd állni egy kis ideig 
(pár percig), keverd meg, majd ezu-
tán fogyasztható.

Kiszerelés: 20 tasak x 2 g
Törzsvásárlói ár: 6.425 Ft 
Kiskereskedelmi ár: 8.225 Ft

noderma: ma
, már a

m
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Roselle Juice 
hibiszkusz szörp

A Roselle Juice egy egzotikus ízű, 
frissítő ital, melyet a szudáni hibisz-
kusz vagy rozella csészeleveleinek 
kivonatából készítettek. 

Szudáni hibiszkusz 
(Hibiscus sabdariff a L.)

A mályvafélék (Malvaceae) család-
jának hibiszkusz (Hibiscus) nem-
zetségébe tartozó cserjefaj.
Eredeti hazája Közép-Afrikában, 
különösen Szudánban van, mára a 
világ valamennyi trópusi–szubtró-
pusi táján és a meleg mérsékelt 
égövben is termesztik.
Kárkádé, rozella, hibiszkuszvirág, 
szudáni hibiszkusz, vörös- vagy ja-
maikai sóska néven is ismerik. 
Felhasznált részei az elvirágzás 
után gyűjtött húsos csészelevele.

Összetevők: 
szudáni hibiszkusz-kivonat (80%), nádcukor, víz
Tartósítószert, mesterséges színezéket és aro-
mát nem tartalmaz.

Kiszerelés: 285ml / üveg
Törzsvásárlói ár: 5.505 Ft
Kiskereskedelmi ár: 7.045 Ft

A hibiszkusz hatása
Bissap néven is emlegetik, a szene-
gáli wolof nyelvű elnevezése alap-
ján. Piros csészelevelei borvörösre 
festik a leveket, és antioxidáns, va-
lamint antiszeptikus hatásúak. C-vi-
taminban gazdag, megkönnyíti az 
emésztést, vértisztító, vizelethajtó, 
enyhe vérnyomás csökkentő, azon-
kívül görcsoldó és nyugtató hatása 
is van.

Használati javaslat 

A DXN Roselléből egy 
fi nom, frissítő ital 
készíthető: adj két 

evőkanál (30ml) 
Roselle Juice-t 2 
dl vízhez! Az így 
készült ital hide-
gen és melegen 
is fogyasztható. 

S dá i hibi k
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Spica Tea
herbatea keverék

A Spica tea négy különböző gyógy-
növény, a közönséges gyíkfű, az eg-
zotikus ízű mandarinhéj,a frissítő 
mentalevél és édesgyökér, valamint 
a ganoderma gomba keveréke.

Közönséges gyíkfű:
(Spica Prunellae / Prunella Vulgaris)

A hagyományos kínai orvoslásban a 
máj és az epe fontos gyógynövénye.  

Mandarin héj:
(Pericarpium Citri re  culatae / Citrus Re  culata)
A mandarin Kínából származó fa, 
melynek napjainkban számos vál-
tozatát és hibridjét terjesztik (pl. Az 
ismertté vált „Tangerina”). Főként a 
héjban lévő illóolajokat használják. 
A mandarinok termés héjából előál-
lított kivonatok étvágy- és emésztés-
javító, valamint gyulladáscsökkentő 
és antimikróbális hatásúak.

Mezei menta:
(Herba Menthae / Mentha Arvensis)
Hazánkban vadon termő, a vizes 
élőhelyeket kedveli. Föld feletti ré-
szeiből vízgőz-desztillációval nyerik 
ki a mentolt. 



47

Hatása: segíti az emésztést étkezés 
közben elfogyasztva, jótékony hatá-
sú hasfájás, puff adás esetén is.

Édesgyökér:
(Radix Glycyrrhizao / Glycyrrhiza Glabra)
Hazánkban termesztésből vadult el. 
A gyökértörzs és gyökerek képezik a 
felhasznált részeket. Népi gyógyá-
szatban nyersen vagy más növények 
részeivel összekeverve gyógytea-
ként használták köhögés, szamár-
köhögés és hűléses megbetegedések 
ellen. Gyulladáscsökkentő. 

Ganoderma: a legsokoldalúbb, leg-
ismertebb és legkedveltebb gomba. 
Több, mint 400 féle bioaktív anyagot 
tartalmaz, közöttük vitaminokat, 
ásványi anyagokat, nyomelemeket. 
Eredetéről, alkotóelemeiről, széles 
körű hatásairól olvashatsz a kata-
lógus elején található ganoderma 
részben.

Nem tartalmaz koff eint, tartósító-
szert, mesterséges színezéket, hoz-
záadott íz- és aromaanyagokat, álla-
ti eredetű összetevőket és gabonát.

A Spica teát Ázsiában nem forráz-
zák, hanem lobogó vízbe téve pár 
percig főzik. A kínai orvosok sze-
rint az így elkészült gyógy-leves 
több hatóanyagot tartalmaz, mint 
a forrázat. A gyógytea fogyasztá-
sát ízesítés nélkül ajánlják. Kínai 
források szerint a keverék feladata 
a testben felgyűlt hő elvezetése.

Á

 Tudtad?

Használati javaslat
Hidegen vagy melegen is fogyaszt-
ható, frissítő hatású, egzotikus ízű 
ital. Nyáron hidegen kiváló hűsí-
tő-frissítő, télen melegen a fentebb 
említett meghűléses és egyéb prob-
lémák kezelésének támogatására 
alkalmas. Készíthető erősebbre, egy 
tasakot egy csésze vízzel forrázva, 
vagy nagyobb hígításban, hosszabb 
távú napközbeni fogyasztásra is.
Kóstold meg és élvezd bármely nap-
szakban!

Kiszerelés: 100g (20 fi lter x 5g)
Törzsvásárlói ár: 5.290 Ft  
Kiskereskedelmi ár: 6.770 Ft
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Spirudle
instant tészta spirulinával

A Spirudle instant tészta spirulina 
hozzáadásával készül, amit a DXN 
saját farmjain termeszt és dolgoz fel 
annak érdekében, hogy a lehető leg-
jobb minőséget biztosítsa.

Előnyei
- egyszerűen, gyorsan elkészíthető
- a praktikus kiszerelésének kö-

szönhetően bárhová magaddal 
viheted

- ideális választás lehet diétázók, 
vegetáriánusok, vegánok és 
egészséges táplálkozást követők 
étrendjéhez

- a tészta olajmentes szárítási folya-
mattal készül

- mentes minden mesterséges szí-
nezéktől, nem tartalmaz hozzá-
adott tartósítószert 

Összetevők
búzaliszt (84%), burgonyakeményí-

tő por, napraforgó olaj, só, Spirulina 
platensis por (0,9%), savanyúságot 
szabályozó anyag

Spirulina platensis: spirulina egy 
kékalga, mely fehérjében gazdag, 
emellett szénhidrátokat, zsírokat, 
növényi rostot és nukleinsavakat 
tartalmaz.
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A spirulina összetevői

C-fi kocianin (kék színanyag, ami 
nem tartalmaz magnéziumot), klo-
rofi ll-a (zöld színanyag, ami tartal-
maz magnéziumot), kb. 50% fehérje 
(emiatt aminosavakban, köztük esz-
szenciális aminosavakban különö-
sen gazdag), nagy molekulasúlyú 
poliszacharidok (pl. spirulán kalci-
um sója)
A spirulina hatásai

- hozzájárul a normál cukorszint 
fenntartásához

- támogatja az immunrendszert 
- támogatja a testsúlykontrollt: éh-

ségérzet csökkentésével / a jólla-
kottság érzésének növelésével

- fogyókúrás diéta során ajánlott az 
izomtömeg fenntartásának elő-
segítésére

- a spirulina gazdag antioxidáns-
forrás, amely segít a szervezet-
nek védekezni az oxidatív stressz 
következményei ellen

- növeli a vitalitást, energikusabbá 
tesz

Elkészítése
Tégy egy csomag spirudle tésztát 
400 ml forrásban lévő vízbe. Sózd 
ízlés szerint. Főzd 3 percig, majd ke-
verd át és szűrd le. 

Fogyasztható önmagában is, de bár-
milyen hozzávaló (pl: párolt, vagy 
pirított zöldségek, csirkemellcsí-
kok, lazac, stb.) hozzáadásával is 
rendkívül fi nom ételt kapunk. 
Kiszerelés:
4 csomag/1 doboz (75g/csomag)
Törzsvásárlói ár: 2.265 Ft 
Kiskereskedelmi ár: 2.900 Ft

A DXN Spirudle tészta kapható pi-
káns, ázsiai Tom Yam ízesítéssel is.
4 csomag/1 doboz (75g/csomag)
Törzsvásárlói ár: 3.120 Ft 
Kiskereskedelmi ár: 3.995 Ft



50

DXN Goji Berries
aszalt goji bogyó

A farkasbogyóként ismert goji bo-
gyókat évek óta használják különfé-
le formákban, például frissen vagy 
aszalt formában. A DXN Goji bo-
gyók a kínai Ningxia tartományból 
származnak, melyet a goji bogyók 
szülőhazájának is neveznek,  mi-
vel itt termelik a legjobb goji bo-
gyót a világon.

A DXN organi-
kus goji bogyóit 
hagyományos 
eljárással aszal-
ják,  mestersé-
ges tartósítószer 
és színezék nélkül.

Ningxia tartomány
Ideális éghajlat a goji számára: szá-
raz klíma, magas hőingással, csa-
padék szegény terület, viszont a Hi-
malája felől megfelelő mennyiség 
érkezik. Az itt termesztett gojinak 
egyedülállóan magas a poliszacha-
rid és tápanyag tartalma. 

Goji bogyó - eredeti latin neve Lyci-
um barbarum, vagy más néven „vö-
rös gyémánt”. Színe élénk naran-
csos-vöröses, alakja a mazsolához 
hasonlít. Közel 2000 éve termesztik 
Ázsia szerte. Jól ismert a hagyomá-
nyos kínai orvoslásban.

Számos gyógyhatásáról ismert, 
használják étrendkiegészítőkhöz és 
szuper élelmiszerekhez is.
A Goji bogyó gazdag forrása a B-vi-
taminoknak (B1, B2, B6) és az anti-
oxidánsoknak is, ezek a káros sza-
badgyökök ellen védik meg a szer-
vezet sejtjeit. Gazdag E-vitamin for-
rás is.
A bolygónkon ismert növények kö-

zül ebben található 
a legtöbb béta-

-karotin.

Bőséges kálium-
forrás, 18 külön-
böző aminosavat 
tartalmaz.
A-vitamin tartal-

ma javítja a látást.
Esszenciális zsírsavakat tartalmaz.

A goji bogyó kedvező élettani hatá-
sai

- hozzájárul bőr és a szem egészsé-
gének megőrzéséhez

- erősíti az immunrendszert
- támogatja a keringést, segíti a 

szív-és érrendszer egészséges 
működését

- segít megőrizni a máj egészségét
- csökkenti a vércukorszintet
- szabályozza a vér koleszterin-

szintjét
- csökkenti az oxidatív stresszt
- vértisztító, vérképző hatásáról is 

ismert
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- segíti az emésztést
- immunerősítő hatása van
- segít veseproblémák esetében

Az aszalványok jótékony hatásai
Megőrzik az eredeti gyümölcs aro-
máját, valamint vitamin- (pl. karo-
tin, B1, B2-vitamin, niacin, C-vita-
min) és ásványi anyag- (pl. kalcium, 
kálium, vas, réz) tartalmának nagy
részét.
Koncentrált cukortartalmuknak kö-
szönhetően fogyasztásuk az édessé-
gek iránti vágyunkat is kielégítheti, 
valamint kiváló helyettesítői lehet-
nek egyes desszertek cukor alkotó-
jának.
Igen magas a rosttartalmuk, ami 
miatt természetes gyógymódját ké-
pezhetik a székrekedésnek.
Telítettség érzetet biztosítanak.

A goji bogyó felhasználása
A DXN Goji bogyója aszalt gyü-
mölcs. Sokféleképpen be lehet épí-
teni a hétköznapjainkba. 
Vízben megduzzasztva vagy meg-
főzve bővül a konyhai felhasznál-
hatóságuk. Ehetjük magában, me-
legen, kompótként, áttörve lekvár 
helyett, sütemény vagy húsételek 
töltelékeként, mártások összetevő-
jeként, vagy müzlikbe és salátákba 
keverve.
Reggelinél: gabonapehellyel, más 
aszalt vagy szárított gyümölcs-
csel joghurtba / kefi rbe keverve fo-
gyasztható. 

Készíthető belőle ízletes gyümölcs-
leves, turmix, vagy szósz. Sütemé-
nyek, ételek díszítésére is ajánljuk. 
Használat előtt érdemes pár percre 
beáztatni, hogy lágyabb legyen.

Kiszerelés: 350 g
Törzsvásárlói ár: 12.620 Ft  
Kiskereskedelmi ár: 16.155 Ft
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Oocha tészta
instant tészta oolong teával

Nincs sok időd a főzésre, de szeret-
nél egészséges és gyorsan elkészít-
hető ételt a hétköznapi rohanásban?
Az Oocha instant tészta, Oolong tea-
por hozzáadásával készül.

Előnyei
- gyorsan, kényelmesen elkészíthető 
- olajmentes szárítási folyamattal 

készül 
- Oolong tea port tartalmaz
- mentes minden mesterséges színe-

zéktől
- hozzáadott tartósítószert nem tar-

talmaz

Összetevők: búzaliszt (83,8%), bur-
gonyakeményítő por, napraforgó 
olaj, só, oolong tea por (0,8%), sava-
nyúságot szabályozó anyag

Az oolong teáról tudni érdemes

- antioxidáns tulajdonsággal rendel-
kezik

- segíti a zsír oxidációját
- támogatja az anyagcserét

Elkészítése
Tégy 1 csomag Oocha tésztát 400 ml 
forrásban lévő vízbe. Sózd ízlés sze-
rint. Forrástól számítva, főzd 3 per-
cig, majd keverd át és szűrd le. 
Fogyasztható önmagában, de bár-
milyen további hozzávalókkal is 
rendkívül fi nom ételt kapunk. pl: 
párolt, vagy pirított zöldségekkel, 
csirkecsíkokkal, lazaccal, stb. 

Kiszerelés: 
4 csomag/1 doboz (75g/csomag)
Törzsvásárlói ár: 2.265 Ft  
Kiskereskedelmi ár: 2.900 Ft



53

DXN Jujube Fruits
aszalt vörös datolya

A DXN Jujube Kínából származó 
szárított kínai datolya. Magas ásvá-
nyi anyag, rost és vitamin tartalom-
mal rendelkezik. Mag nélküli, de 
magtöredéket tartalmazhat. Tartó-
sítószermentes.

A Jujube általában kisebb bokor vagy fa, na-
rancsos- barnás gömbölyű gyümölcsökkel.
Általában melegégövi vagy szubtrópusi kör-
nyezetben termesz  k. Kínában az egyik 
legfontosabb és legkedveltebb aszalt gyü-
mölcsök egyike. Több, mint 4000 éve ter-
mesz  k. Gyümölcsként és természetes orvos-
ságként is használják.

A jujube jellemzői
- magas vitamintartalma van: 

C-vitamin; E-vitamin; B-vitamin 
komplex

- kiváló karotinoid forrás
- magas ásványianyag tartalma 

van: kalcium, magnézium, vas, 
kálium és foszfor

- erős antioxidáns
- étkezési rostokban gazdag
- kalória tartalma alacsony

A jujube kedvező élettani hatásai
- támogatja a szív- és érrendszer 

egészségét, a keringést
-  segít a stresszoldásban
- szabályozza a koleszterin szintet
- csökkenti a vérnyomást
- javítja a szervezet védekező rend-

szerét

- vastartalma a hemoglobin és fe-
hérvérsejtek képzésében segít

- segít az energiaszint fenntartá-
sában, mivel képes átalakítani 
a szénhidrátokat és megőrizni a 
vércukor és zsírsav szintet

- torokfájásra is hatásos

A jujube felhasználása
DXN Jujube-t számtalan variáció-
ban fel tudjuk használni: tea vagy 
turmix készítéséhez, gyümölcsle-
vesekhez, desszertekbe. Használ-
hatjuk édesítésre is, egészségesebb 
sütemények készítéséhez.

Kiszerelés: 300 g
Törzsvásárlói ár: 5.095 Ft  
Kiskereskedelmi ár: 6.520 Ft
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Spirulina Cereal
spirulina tartalmú instant gabona-

pehely por

A DXN Spirulina gabonapehely ki-
váló minőségű gabonából és spi-
rulina porból készül, így az egyik 
legjobb, könnyen emészthető táp-
anyagforrás. A spirulina széles kör-
ben ismert, mint kiegyensúlyozott 
táplálék, a magas rosttartalmú ga-
bonaféléket pedig minden élelme-
zéstudományi szakértő javasolja. 
A termék színe kissé eltérhet zacs-
kónként a spirulina miatt.
A gabona tartalma miatt jóllakott-
ság érzését kelti így rendkívül ha-
tékony egy fogyókúrás program tá-
mogatójaként. Kiváltható vele egy 
teljes főétkezés. 
A készítményben lévő spirulina jóté-
kony hatással van a bélműködésre. 

A spirulina további hatásai
- hozzájárul a normál cukorszint 

fenntartásához
- támogatja az immunrendszert 
- fogyókúrás diéta során ajánlott az 

izomtömeg fenntartásának elő-
segítésére

- a spirulina gazdag antioxidáns-
forrás, amely segít a szervezet-
nek védekezni az oxidatív stressz 
következményei ellen

- növeli a vitalitást, energikussá tesz

Elkészítési javaslat
Öntsd a csomag tartalmát egy csé-
szébe, forró vízzel keverd el, és már 
fogyasztható is. Belekeverheted 2 dl 
joghurtba, illetve akár reszelt sár-
garépával, vagy reszelt almával fo-
gyasztva is egy tápláló étel.
 
Kiszerelés: 30 tasak x 30 g 
Törzsvásárlói ár: 15.200 Ft  
Kiskereskedelmi ár: 19.455 Ft
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Vinaigrette
fermentált rizsecet gamodermával

A DXN Vinaigrette biológiai ecet: 
gondosan válogatott rizsből és gano-
dermából készül. A keveréket 3 évig 
erjesztik tradicionális technikával, 
hogy megőrizzék sajátos ízét és biz-
tosítsák a legjobb minőséget.
Összetevők: rizsecet (98%), ganoderma-kivonat (2%)

Amit a rizsecetről tudni érdemes
- a rizsecet az egyik legősibb ecet, 
az ázsiai konyha gyakran használt 
alapanyaga, melyet fermentált rizs-
ből állítanak elő biológiai úton
- alacsonyabb ecetsav tartalmú, 
mint az európai ecetek, ezért lá-
gyabb ízű, zamata egyszerre édes és 
savanyú
- az ecet szerepe nem csak az ételek 
ízesítésében és tartósításában jelen-
tős, már az ókorban felismerték az 
egészségre gyakorolt kedvező ha-
tásait, melyek többségét az utóbbi 
évtizedekben egyre több kutatási 
eredmény támasztja alá
- lassítja a gyomor kiürülését, a cu-
kor lebontó enzimeket, stabilizálja a 
vércukor szintet
- ízesíthetünk vele salátákat, de ki-
tűnő levesekhez, főételekhez, iz-
galmasabbá teszi a köreteket, desz-
szerteket, pikánssá varázsolja a 
mártásokat, krémeket és tölteléke-
ket. Elég pár csepp, hogy megbolon-
dítsuk a hagyományos fogásokat.

Ganoderma: a legsokoldalúbb, leg-
ismertebb és legkedveltebb gomba. 
Több, mint 400 féle bioaktív anyagot 
tartalmaz, közöttük vitaminokat, 
ásványi anyagokat, nyomelemeket. 
Eredetéről, széles körű hatásairól 
olvashatsz a katalógus elején talál-
ható ganoderma részben.

Felhasználási javaslat
Használat/fogyasztás előtt jól rázd 
fel az üveg tartalmát! 
További javaslat: adj 20-30ml DXN 
Vinaigrettet 200 ml vízhez. Ízesítsd 
mézzel, vagy gyümölcslével!

Kiszerelés : 700 ml / üveg
Törzsvásárlói ár: 13.605 Ft  
Kiskereskedelmi ár: 17.415 Ft
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Zhi Ca Plus 
kávés ganodermás cukorka

A DXN Zhi Ca Plus aromákban gaz-
dag, valódi kávéból készült édesség. 

Kiváló minőségű, válogatott kávé-
szemek kivonata, melyet kiegészí-
tettünk a ganoderma  jótékony tu-
lajdonságaival. A DXN Zhi Ca Plus 
olyan fogyasztóknak ideális, akik 
szeretik az édességet, de korlátozni 
szeretnék a szervezetbe bevitt cu-
kor mennyiségét.  Így kielégíthetik 

az édesség utáni vágyakozásukat és 
a Zhi Ca Plusz cukorka segítségével 
energiával töltik fel szervezetüket.

Fő összetevők 
Cukor, kávékrémpor, kávé-kivonat, 
sovány tejpor, ganoderma-kivonat. 
Tartósítószert, mesterséges színezé-
ket és gabonát nem tartalmaz.
A DXN Zhi Ca Plus cukorka fogyasz-
tása cukorbetegek, laktóz intoleran-
ciában szenvedők és gyerekek szá-
mára nem ajánlott! 

Ganoderma: a legsokoldalúbb, leg-
ismertebb és legkedveltebb gomba. 
Több, mint 400 féle bioaktív anyagot 
tartalmaz, közöttük vitaminokat, 
ásványi anyagokat, nyomelemeket. 
Eredetéről, alkotóelemeiről, széles 
körű hatásairól olvashatsz a kata-
lógus elején található ganoderma 
részben.

Kiszerelés: 10 tasak x 9,5 g
Törzsvásárlói ár: 3.630 Ft 
Kiskereskedelmi ár: 4.645 Ft
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Zhi Mint Plus
ganodermás cukorka borsmenta olajjal 

A DXN Zhi Mint Plus egy praktikus 
csomagolású, cukormentes, men-
tolos cukorka, amely a benne lévő 
ganoderma kivonattal együtt meg-
oldást nyújt a torokirritációra, és 
hűvös, friss leheletet biztosít.

Fő összetevők
Maltit, ganoderma-kivonat, borsmen-
taolaj.
Tartósítószert, mesterséges színe-
zéket, állati eredetű összetevőket és 
gabonát nem tartalmaz.

Maltit: egy természetes édesítőszer, 
melynek édesítő hatása közel azo-
nos a cukoréval, de kalóriaértéke 
40%-kal alacsonyabb annál. 

Rendkívül lassan szívódik fel, gliké-
miás indexe 20-30. Mivel hasznosí-
tása nem igényel inzulint, cukorbe-
tegek is fogyaszthatják.

Ganoderma: a legsokoldalúbb, leg-
ismertebb és legkedveltebb gomba. 
Több, mint 400 féle bioaktív anyagot 
tartalmaz, közöttük vitaminokat, 
ásványi anyagokat, nyomelemeket. 
Eredetéről, alkotóelemeiről, széles-
körű hatásairól olvashatsz a kata-
lógus elején található ganoderma 
részben.

Fogyasztási javaslat
Tartsuk magunknál, táskában, au-
tóban! Ha bekapunk egyet, azonnal 
érezhető jeges hűvössége és nyug-
tató hatása. Nem csak a köhögést 
szünteti meg, megkönnyebbülést 
nyújtva a toroknak, hanem fogyasz-
tásával frissnek és magabiztosnak 
érezhetjük magunkat.

Kiszerelés: 12 tasak x 25 g
Törzsvásárlói ár: 11.635 Ft  
Kiskereskedelmi ár: 14.895 Ft
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Zhi Cafe Classic
édes, fi lteres csomagolású ganoder-

más kávé

A Zhi Cafe Classic tökéletesen pör-
költ kávébabból, ganoderma hozzá-
adásával készült. Ez az élvezetesen 
telt aromájú ital kiváló választás 
lehet a reggeli első csésze kávéhoz, 
illetve ha egy kellemesen lágy ízű, 
kevésbé erős kávéra vágysz. 
A frissen pörkölt kávé íze és aro-
mája teljesen el fog bűvölni. Cukrot 
tartalmaz, de mesterséges színe-
zőanyagot és tartósítószereket nem. 
Extra előnyei közé tartozik, hogy 
egyszerre lehetsz nyugodtabb, vidá-
mabb,  és nem utolsó sorban energi-
kusabb is általa. 

Ganoderma: a legsokoldalúbb, leg-
ismertebb és legkedveltebb gom-
ba. Több, mint 400 féle bioaktív 
anyagot tartalmaz. Eredetéről, szé-
leskörű hatásairól olvashatsz a ka-
talógus elején található ganoderma 
részben.
 
Elkészítése
Forrázz le egy fi ltert 150 ml forró 
vízzel és hagyd egy kicst állni, hogy 
az aromák kioldódjanak. Keverd 
meg és már ihatod is!
 
A kávé fi lteres kiszerelésben került 
forgalomba. 
Kiszerelés: 20 tasak x 20 g 
Törzsvásárlói ár: 5.565 Ft  
Kiskereskedelmi ár: 7.125 Ft
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Zhi Mocha
édes, ganodermás instant kávé kakaó-

porral

Az aromákban gazdag Zhi Mocha 
válogatott arabica (70%) és robusta 
(30%) kávészemekből készült ins-
tant kávépor, ganoderma por és ka-
kaópor, cukor és sovány tejpor ke-
veréke. Nem tartalmaz mesterséges 
színezőanyagot és tartósítószereket.

Ganoderma: a legsokoldalúbb, leg-
ismertebb és legkedveltebb gomba. 
Több, mint 400 féle bioaktív anyagot 
tartalmaz, közöttük vitaminokat, 
ásványi anyagokat, nyomelemeket. 
Eredetéről, alkotóelemeiről, széles-
körű hatásairól olvashatsz a kata-
lógus elején található ganoderma 
részben.
 
Kakaó
A kakaófa gyümölcse, a kakaóbab, 
az élelmiszeriparban fontos szere-
pet tölt be: elsősorban a csokoládé 
alapanyagaként kerül felhasználás-
ra. A kakaóbabból készítik a kakaó-
port és a kakaóvajat is. 

Fő hatóanyagai
A teobromin, amiből 100 g csoko-
ládé mintegy 100 mg-ot tartalmaz. 
Hangulatjavító hatása régóta is-
mert, 300-féle különböző értékes 
vegyületet tartalmaz, többek között 
szerotonint és dopamint, amelyek 
garantálják az instant jókedvet.

 
Elkészítése
Öntsd a tasak tartalmát 1,5-2 dl kb. 
80 fokos melegvízbe. Ha így túl erős, 
vagy kisebb adagban fogyasztanád, 
nyugodtan felezd, vagy harmadold 
az adagot. Így is remek kávéélményt 
nyújt.

Kiszerelés: 20 tasak x 21 g 
Törzsvásárlói ár: 7.540 Ft  
Kiskereskedelmi ár: 9.650 Ft

A Zhi Mocha kávé kakaóval 1 kg-os 
kiszerelésben is elérhető.
Törzsvásárlói ár: 16.125 Ft  
Kiskereskedelmi ár: 20.640 Ft
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Try Pack kóstoló csomagok

A DXN kávék iránt érdeklődőknek 
Magyarországon lehetőségük van 
arra, hogy többfélét is megkóstolja-
nak közülük, mielőtt egy teljes cso-
maggal megvásárolnának. 
Ha még sohasem próbáltad a DXN 
forróital különlegességeit, és kíván-
csi vagy rá, melyik felel meg legjob-
ban a te ízlésednek, akkor ezek a 
csomagok éppen neked valók!
A három kávé kóstoló csomagban 
összesen 8 kávéfélét és forrócsoki 
tasakot találsz. A negyedik, Good 
Morning DXN kóstoló csomagban 
pedig reggelihez, vagy egy könnyű 
vacsorához való termékeket.
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DXN Coff ee Try Pack

DXN Lingzhi Black Coff ee 2db 
DXN Lingzhi Coff ee 3 in 1 EU 1db 
DXN Cream Coff ee 1db  
DXN Zhi Mocha 1db 
DXN Maca Vita Café 1db 
DXN Maca EuCafe 1db 
Fogyasztói ár: 3.115 Ft
Törzsvásárlói ár : 2.435 Ft

DXN Try Pack

DXN Lingzhi Black Coff ee 1db
DXN Lingzhi Coff ee 3 in 1 EU 1db
DXN Cream Coff ee 1db
DXN Zhi Café Classic 1db 
DXN Cocozhi 1db
Fogyasztó ár: 2.175 Ft
Törzsvásárlói ár : 1.700 Ft
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DXN Extra Coff ee Try Pack

DXN Lingzhi Black Coff ee 1db 
DXN Lingzhi Coff ee 3 in 1 EU 1db 
DXN Cream Coff ee 1db 
DXN Zhi Mocha 1db 
DXN White Coff ee Zhino 1db 
Fogyasztói ár: 2.400 Ft
Törzsvásárlói ár : 1.875 Ft

Good Morning DXN Try Pack

DXN Nutrizhi 2 db 
DXN Spirulina Cereal 2 db
DXN Cocozhi 1db 
Fogyasztói ár: 3.095 Ft
Törzsvásárlói ár : 2.420 Ft



Személyes higiénia
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Gano Massage Oil
ganodermát tartalmazó masszázsolaj

A legjobb minőségű pálmaolaj és 
ganoderma-kivonat tartalmával 
minden masszázs kitűnő kelléke. 
Kortól és nemtől függetlenül hasz-
nálható. Természetes alapanyagok-
ból készült, ezért érzékeny bőrűek-
nek is ajánlott.

Összetevők: pálmaolaj (70%), gano-
derma-kivonat (30%)

Ganoderma: a legsokoldalúbb, leg-
ismertebb és legkedveltebb gomba. 
Több, mint 400 féle bioaktív anyagot 
tartalmaz, közöttük vitaminokat, 
ásványi anyagokat, nyomelemeket. 
Eredetéről, alkotóelemeiről, széles-
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körű hatásairól olvashatsz a kata-
lógus elején található ganoderma 
részben.

Használata
Masszírozás előtt előtt jól rázd fel! 
A szükséges mennyiséget öntsd a 

tenyeredbe és lágyan masszírozd el. 
Mély és felületi masszázshoz ajánl-
juk, főként nagy testfelületekre.

Nettó térfogat: 75 ml
Törzsvásárlói ár: 4.710 Ft                                    
Kiskereskedelmi ár: 6.030 Ft



Ganozhi fogkrém 
ganoderma tartalmú fogkrém

A Ganozhi fogkrém nem tartalmaz 
fl uoridot, szacharint, színezőanya-
got, csak kiváló minőségű ganoder-
ma kivonatot, mentolt és borsmenta 
olajat. Ezeknek a természetes össze-
tevőknek köszönhetően hatékonyan 
tisztítja a fogakat, kellemes íz ma-
rad a szájban, és nem utolsó sorban 

tökéletes ellenszere a fogkőnek is. 
Barna színét a ganodermától kapja. 
Kisebb változata nem foglal nagy 
helyet, praktikus kelléke egy uta-
zásnak, és így mindig kéznél van, 
amikor szükség van rá. 
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Fő hatóanyagok 
glycerin, menthol, ganoderma-kivo-
nat, borsmenta olaj

Ganoderma: a legsokoldalúbb, leg-
ismertebb és legkedveltebb gom-
ba. Több, mint 400 féle bioaktív 
anyagot tartalmaz. Eredetéről, szé-
leskörű hatásairól olvashatsz a ka-
talógus elején található ganoderma 
részben.

Kiszerelés: 150 g
Törzsvásárlói ár: 3.130 Ft                                    
Kiskereskedelmi ár: 4.005 Ft

Kiszerelés: 4 x 40 g  
Törzsvásárlói ár: 3.685 Ft                                    
Kiskereskedelmi ár: 4.715 Ft
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Ganozhi Sampon
ganoderma tartalmú sampon

Hajunk kinézete, állapota fontos 
szerepet játszik életünkben, ezért 
nagyon fontos, hogy megadjuk neki 
azt a törődést, ápolást, amivel sokat 
tehetünk egészségéért. Minőségé-
nek megóvásában nagyon fontos a 
megfelelő sampon használata. 

Ahogy a szervezetnek, úgy a 
hajnak is szüksége van vitami-
nokra, ásványi anyagokra és 
oxigénre. A hajmosás máso-
dik fázisa a legfontosabb, 
ugyanis ilyenkor szívódnak 
fel azok a természetes anya-
gok a fejbőrön keresztül, 
amelyek nagyban támogat-
ják a fejbőr és a haj egészsé-
gét. 
A bőrsemleges pH értékű 
DXN Ganozhi sampon min-
den hajtípusra alkalmazható. 
A ganoderma kivonattal, B5 
vitaminnal dúsított, kímélő 
hatású sampon, természetes 

módon táplálja és védi a fejbőrt. 
Használatától a haj fényes, selymes 
és egészséges lesz.

Fő hatóanyagok
glycerin, panthenol, ganoder-

ma-kivonat 

Ganoderma: a legsokolda-
lúbb, legismertebb éslegked-
veltebb gomba. Több, mint 
400 féle bioaktív anyagot 
tartalmaz. Eredetéről, szél-
eskörű hatásairól olvashatsz 
a katalógus elején található 
ganoderma részben.

Kiszerelés: 250 ml
Törzsvásárlói ár: 5.010 Ft                                    
Kiskereskedelmi ár: 6.415 Ft
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Ganozhi szappan
ganoderma tartalmú pipereszappan

A különleges összetételű DXN Ga-
nozhi szappant ganoderma-kivonat 
és pálmaolaj gazdagítja. Eltávolítja 
a szennyeződéseket, fellazítja az el-
halt hámsejteket. Gyengéden tisz-
títja és hidratálja a bőrt, miközben 
– bőrkímélő módon – megőrzi a ben-
ne található természetes olajokat. 
Rendszeres használata sokaknál a 
kézkrémet is kiváltja. Jellegzetes 
barna színét a benne található ga-
nodermának köszönheti. Az egész 
test tisztítására alkalmas. Kiváló a 
bőr felfrissítésére, regenerálására. 
Revitalizálja a bőrt, és javítja a sej-
tek vérellátását.
Minden bőrtípusra használható. 

Csak természetes összetevők alkot-
ják, nincs benne semmi kőolajipari 
származék, szintetikus anyag vagy 
színezék.

Használata
Az egész test tisztítására alkalmas, 
a csecsemők érzékeny, kipiroso-
dott bőrének ápolásására is kiváló. 
A problémás bőrfelületen hagyjuk 
fenn pár percig a szappant, hogy a 
benne lévő értékes hatóanyagok fel-
szívódhassanak, így védelmet biz-
tosítva a bőrnek. Borotválkozáshoz 
használható, a szakáll felpuhítására.

Kiszerelés: 80 g 
Törzsvásárlói ár: 1.540 Ft  
Kiskereskedelmi ár: 1.970 Ft
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Ganozhi tusfürdő
ganoderma tartalmú tusfürdő

Ha nem ápoljuk megfelelően a bő-
rünket, száraz, érdes és ráncos lesz. 
A Ganoderma - kivonattal dúsított 
DXN Ganozhi tusfürdő gyengéden 
tisztít anélkül, hogy kivonná a bőr-
ből a természetes olajokat, zsírokat. 
Nem károsítja a bőr érzékeny mik-
rofl óráját, így nem szárítja, a bőr 
rugalmas, puha és sima tapintású 
marad. 

A DXN ganoderma tartalmú tus-
fürdője a legjobb választás tisztál-
kodásra, bőrápolásra, a bőr fi atal-
ságának megőrzésére. Ez a frissítő 
tusfürdő a mindennapok hasznos 
kelléke lehet az egész családnak.

Fő összetevők
glycerin, lanolin, ganoderma-kivonat

Ganoderma: a legsokoldalúbb, leg-
ismertebb és legkedveltebb gom-
ba. Több, mint 400 féle bioaktív 
anyagot tartalmaz. Eredetéről, szé-
leskörű hatásairól olvashatsz a ka-
talógus elején található ganoderma 
részben.

Kiszerelés: 250 ml
Törzsvásárlói ár: 5.010 Ft       
Kiskereskedelmi ár: 
6.415 Ft

Kényeztesd magad 
a Ganozhi tusfürdő 
frissítő erejével!
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Chubby Baby Oil
babaolaj

Búzacsíra-, napraforgómag-, zsurló 
és mirha-kivonatot tartalmazó bőr-
tisztító olaj.

Felhasználási területei
- bőrtisztító olaj a baba bőrének 

tisztítására
- megakadályozza a berepedése-

ket és a bőr kiszáradását
- különösen jól alkalmazható a 

bőrredőkben, „gyűrődésekben”, 
hajlatokban

- felnőtteknek is ajánlott smink el-
távolítására

- valamint a könyök, sarok felpu-
hítására 

Alkalmazása
vattakorongra öntve gondosan tisz-
títsd meg a bőrfelületet, vagy a te-
nyereddel masszírozd a bőrbe!

Kiszerelés: 200 ml
Törzsvásárlói ár: 2.875 Ft 
Kiskereskedelmi ár: 3.680 Ft



DXN szövetmaszkok
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A DXN szövetmaszkjai

Szövetmaszk, vagy fátyolmaszk 
Puha cellulóz rostokból készült, 
amelyet eukaliptusz fából nyertek 
ki. Könnyed, légáteresztő, puha. Arc 
formájának köszönhetően könnyen 
illeszkedik az arcra. 25 ml-nyi ható-
anyagot tartalmaz. 

Háromfajta szövetmaszk található a 
DXN palettáján.

DXN Gempyuri maszk
Javítja a bőr tónusát, revitalizál, hid-
ratál, feszesít. A bőr élettel teli, ru-
galmas, puha és sima lesz.

Fő hatóanyagai
ganoderma-kivonat, spirulina-kivo-
nat, ametiszt por, fehér eperfa-kivo-
nat.

Alkalmazása
Hetente 1-2 alkalommal, arctisz-
títás után. A hatóidő leteltével (15-
20 perc) a DXN maszkot vedd le és 
a nyak, dekoltázs és arc területén 
fi nom masszírozó mozdulatokkal 

oszlasd el a fent maradt anyagot, 
hogy az teljesen felszívódjon.
  
INGREDIENTS : Aqua/Water, Glycerin, Dipro-
pylene Glycol, 1,2-Hexanediol, Glycereth-26, 
Carbomer, Arginine, Hydroxyethylcellulose, Ga-
noderma Lucidum Extract, Spirulina Platensis 
Extract, Zanthoxylum Piperitum Fruit Extract, 
Pulsa  lla Koreana Extract, Usnea Barbata Ext-
ract, Polyglyceryl-10 Laurate, Phenyl Trimethi-
cone, Butylene Glycol, Butyrospermum Parkii 
Bu  er, Amethyst Powder, Hydroxyethyl Urea, 
Morus Alba Bark Extract, Camellia Sinensis 
Leaf Extract, Punica Granatum Fruit Extract, 
Chamomilla Recu  ta Flower Extract, Caprylic/
Capric Triglyceride, Olea Europaea Fruit Oil, 
Hydrogenated Lecithin, Parfum, Rosa Cen  folia 
Flower Oil, Camellia Japonica Seed Oil, Oryza 
Sa  va Bran Oil, Chamomilla Recu  ta Flower 
Oil, Persea Gra  ssima Oil, Isopropyl Myristate, 
Ceramide NP, Sodium Hyaluronate, Disodium 
Phosphate, Polysorbate 60, Sodium Phosphate, 
Ethylhexylglycerin, Linalool, Limonene

Kiszerelés: 25ml x 5 zacskó/doboz
Törzsvásárlói ár: 8.535 Ft   
Kiskereskedelmi ár: 10.925 Ft
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DXN maszk kakaófa-kivo-
nattal

Segít élettel telivé, rugalmasabbá, 
puhábbá, simábbá varázsolni bőrö-
det. A bőr vízháztartását szabályoz-
za, fokozottan hidratál, továbbá 
értékes hatóanyagai révén ránctala-
nítja, frissíti, selymesíti a bőrt.

Fő hatóanyagai
ganoderma-kivonat, spirulina-kivo-
nat, kakaófa-kivonat, tigrisfű, hid-
rolizált kollagén.

Alkalmazása
Hetente 1-2 alkalommal, arctisz-
títás után. A hatóidő leteltével (15-
20 perc) a DXN maszkot vedd le és 
a nyak, dekoltázs és arc területén 
fi nom masszírozó mozdulatokkal 
oszlasd el a fent maradt anyagot, 
hogy az teljesen felszívódjon.

INGREDIENTS: Aqua/Water, Dipropylene Glycol, 
Glycerin, Glycereth-26, Betaine, 1,2-Hexane-
diol,  Polysorbate 80, Polysorbate 20, Xanthan 
Gum, Dicaprylyl Carbonate, Hydroxyethyl Acry-
late/Sodium  Acryloyldimethyl  Taurate Copoly-
mer, Ganoderma Lucidum Extract, Spirulina Pla-
tensis Extract,  Hydrolyzed Collagen, Caprylyl 
Glycol, Ethylhexylglycerin, Sodium Hyalurona-
te, Butylene Glycol,  Theobroma Cacao Extract, 
Centella Asia  ca Extract, Chamomilla Recu  ta 
Flower Extract, Parfum, Ethyl Hexanediol, La-
minaria Japonica Extract, Beta-Glucan, Arnica 
Montana Flower Extract, Gen  ana Lutea Root 
Extract, Achillea Millefolium Extract, Artemisia 
Absinthium Extract

Kiszerelés: 25ml x 5 zacskó/doboz 
Törzsvásárlói ár: 5.235 Ft   
Kiskereskedelmi ár: 6.700 Ft
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DXN maszk teafa-kivonat-
tal
Javítja a bőr megjelenését, segít 
megnyugtatni és lágyítani a bőrt, 
a friss megjelenés elérése érdeké-
ben. Értékes összetevői tisztítanak, 
fertőtlenítenek, szövetösszehúzó és 
hidratáló hatásúak.  

Fő hatóanyagai
ganoderma-kivonat, spirulina-kivo-
nat, teafa-kivonat, propolisz, csoda-
mogyoró.
 
Alkalmazása
Hetente 1-2 alkalommal, arctisz-
títás után. A hatóidő leteltével (15-
20 perc) a DXN maszkot vedd le és 
a nyak, dekoltázs és arc területén 
fi nom masszírozó mozdulatokkal 
oszlasd el a fent maradt anyagot, 
hogy az teljesen felszívódjon.
  
INGREDIENTS: Aqua/Water, Dipropylene Gly-
col, Glycerin, Glycereth-26, 1,2-Hexanediol, 
Xanthan Gum,  Betaine, Ganoderma Lucidum 
Extract, Spirulina Platensis Extract, Hydroxye-
thyl Acrylate/Sodium  Acryloyldimethyl Taurate 
Copolymer, Caprylyl Glycol, Ethylhexylglycerin, 
Butylene Glycol, Melaleuca  Alternifolia Leaf 
Extract, Parfum, Hamamelis Virginiana Water, 
Chamaecyparis Obtusa Leaf Extract,  Chamo-
milla Recu  ta Flower Extract, Propolis Extract, 
Beta-Glucan, Arnica Montana Flower Extract,  
Gen  ana Lutea Root Extract, Achillea Millefo-
lium Extract, Artemisia Absinthium Extract, Li-
monene,  Linalool
 
Kiszerelés: 25ml x 5 zacskó/doboz
Törzsvásárlói ár: 5.235 Ft   
Kiskereskedelmi ár: 6.700 Ft
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Így tudsz terméket rendelni
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Így tudsz terméket rendelni

Az online katalógusban szereplő 
termékeket fogyasztói áron tudod 
megvásárolni. 
Vagy … van egy remek ajánlatunk! 
Amennyiben még nem vagy a DXN 
törzsvásárlója, viszont a katalógus-
ban szereplő termékek felkeltették 
az érdeklődésedet, és szeretnél a 
kedvezőbb, törzsvásárlói áron vásá-
rolni, úgy vedd fel a kapcsolatot az-
zal a személlyel, akitől ezt az online 
katalógust kaptad!
A DXN lehetőséget biztosít bárki 
számára a törzsvásárlói kód meg-
szerzésére. Ez a cégünknél díjmen-
tes! 

Ki regisztrálhat?
- aki úgy dönt, hogy szeretné kipróbál-
ni a termékeket és használni a törzs-
vásárlói tagsággal járó előnyöket
- elmúlt 18 éves

Milyen előnyökkel jár?
- egyszerű és egyszeri regisztráció
- 20-25% kedvezmény a termékek 

árából
- bónusz levásárlás

A DXN törzsvásárlói kód megszerzé-
se néhány percet vesz igénybe. Egy 
online felületen elvégzett regisztrá-
ció után a webáruházban kedvedre 
vásárolhatsz, a katalógusban meg-
tetszett termékekből.

Termékrendelési lehetőségek DXN 
tagok számára

Telefonon 
hétfőtől-péntekig, 8:30-16:00 között 
a +36 30 700 4761, +36 30 325 3795 te-
lefonszámokon tudsz rendelni

Non-stop, online az eWorld web-
áruházból
http://eworld.dxn2u.com

Non-stop, e-mailben
megrendeles@dxn.hu

Személyesen
1132 Budapest Váci út 66/E

Nyitvatartási idő
hétfő: 09:00 - 17:00
kedd: 09:00 - 17:00

szerda: 11:00 - 19:00
csütörtök: 09:00 - 17:00

péntek: 09:00 - 17:00
szombat: 09:00 - 13:00

vasárnap: zárva
Központi telefonszám

+ 36-30-700-4739
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Fizetési lehetőségek
Telefonos illetve e-mailes rendelés 
esetén: előreutalással, vagy után-
véttel készpénzzel ill. bankkártyá-
val. EWorld webáruházban: bank-
kártyával, előre utalással.

GLS szállítási lehetőségek

A 14:00 óráig megrendelt terméke-
ket a GLS futárszolgálat másnap 
kézbesíti!

1. Utánvételi díjak
0-4,9 kg között: 1.700 Ft
5-9,9 kg között: 1.940 Ft

10-19,9 kg között: 2.300 Ft
20-39,9 kg között: 2.780 Ft

A 30.000 Ft – és ennél magasabb – 
értékű rendelés esetén a szállítási 
díjat nem kell fi zetni, viszont után-
vétes rendelés esetén 500 Ft-os kész-
pénzbeszedési díjat igen. 

Fontos!  Az eWorldos rendelés, után-
vétes fi zetés esetén a megrendelés 
végösszege nem tartalmazza az  500 Ft
készpénzkezelési költséget, ami a 
végszámlán kerül hozzáadásra!

(Az utánvétes készpénzbeszedési
díjba a bankkártyás, ugyanúgy mint 
a készpénzes fi zetés is beletartozik.)

2. GLS csomagpontba történő 
szállítás, bármely fi zetési mód 
esetén

0,1 – 19,9 kg: 1.100 Ft
20 kg felett: 1.400 Ft

3. Előreutalás és online bankkár-
tyás fi zetésnél

GLS csomagküldési díj 
0-4,9 kg között: 1.200 Ft
5-9,9 kg között 1.440 Ft

10-19,9 kg között 1.800 Ft
20-39,9 kg között 2.280 Ft

Előre utalás és online bankkártyás 
fi zetés esetén a 30.000 Ft feletti 
végösszegű megrendeléskor a szál-
lítás ingyenes, és más költség nem 
adódik hozzá. (Akkor sem kell szál-
lítási díjat fi zetni, ha több törzsvá-
sárlónak rendelsz egy címre, és a 
terméket egybecsomagolják.)
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Figyelem!

A táplálék-kiegészítők fogyasztása 
nem helyettesítheti a változatos, 
kiegyensúlyozott táplálkozást, az 
egészséges életmódot,  és a rendsze-
res testmozgást. 
Bármilyen egészségügyi probléma 
esetén kérjük, mindenképpen for-
dulj orvoshoz!
Az ezekből a növényekből készült 
étrend-kiegészítők fogyasztása nem 
helyettesíti az orvos által előírt 
gyógyszereket, az orvosi kezelést és 
diagnózist. Aki orvosi vizsgálatra, 
tanácsadásra, kezelésre szorul, kon-
zultáljon szakemberrel!
A kiadványban ismertetett növé-
nyekkel kapcsolatos információk 
nem a kiadó véleményét tükrözik, 
hanem összegyűjtött szakirodalom 
kivonata és összegzése. 

Könyvajánló

Amennyiben a katalógusban látott 
gyógynövények és gombák felkel-
tették a fi gyelmedet és szeretnél 
róluk többet megtudni, javasoljuk, 
hogy ezt a kiadványt szerezd be:

Babulka Péter – Szabó László Gyu-
la – Fődi Attila: Erény és Bizalom
Képes, szelektív gyógynövény és 
-gomba ismertető

A könyv megvásárolható a DXN Ma-
gyarország Kft . irodájában:
1132 Budapest Váci út 66/E, vagy 
megrendelhető a következő e-mail 
címen: megrendeles@dxn.hu
Ára: 1.990 Ft


