DXN Cocozhi és Reishi Gano Tea
DXN Cocozhi
A Cocozhi-t a legfinomabb kakaóból és ganaderma kivonatból alkották meg.
A kakaó jó tulajdonságai: A kakaó gazdag flavonoidokban ami a szív és érrendszerre van
jó hatással. A flavonoidok antioxidánsként viselkednek. Az utóbbi években a tudósok
megállapították, hogy az antioxidánsokban gazdag ételek rendszeres fogyasztása
csökkenti az olyan véredényekhez kötıdı problémák kialakulásának veszélyét, mint
például a magas vérnyomás, agyvérzés és egyéb szívbetegségek.
A ganoderma jó tulajdonságai: A modern tudomány felfedezte, hogy mennyire kiválóan
tudnak a szervezetre hatni a ganodermában fellelhetı tápanyagok és milyen elınyösek
az egészségre nézve. A ganodermában megtalálható aktív alkotóelemeket, győjtınéven
"semlegesítı elemeknek" nevezték el. A "semlegesítı elemek" olyan tápanyagok,
melyeknek gyógyító terápiás hatásai vannak. Az aktív alkotóelemek a következık:
poliszaharidok, triterpének, adenosin, szerves germánium.
Tulajdonságaik a következı elınyökkel járnak:
1) erısítik az immunrendszert
2) javítják a vérkeringést
3) növelik a testben az oxigén szintet
4) semlegesítik a test savasságát
A Cocozhi egy instant formátumú ital csokoládé ízzel. A kiváló csokoládé ízen túl a
ganoderma jótékony hatásai is élvezhetıek.
Öntse a tasak tartalmát egy csésze forró vízbe, keverje fel és élvezze az ital üdítı
hatását az egészségére gyakorolt jótékony hatásaival együtt. Az egész család számára
kiváló ital.
DXN Reishi Gano Tea
A DXN Reishi Gano Teában nagyon jó minıségő ganoderma és zöld tea van.
A DXN a Reishi Gano Tea-t a zöld tea és a Ganoderma jótékony tulajdonságai miatt
vezette be.
A zöld tea latin neve a "Camellia Sinensis". Polifenolt tartalmaz, mely kiváló antioxidáns.
A zöld tea pozitív hatásai:
1)
2)
3)
4)

csökkenti a rák kockázatát
csökkenti az agyvérzés és a szívinfarktus kockázatát
csökkenti a fogszuvasodás esélyét
vírus ölı hatása van

A ganoderma pozitív hatásai:
1)
2)
3)
4)

erısíti az immunrendszert
javítja a vérkeringést
emeli a vér oxigén szintjét
semlegesíti a test savasságát

A DXN Reishi Gano tea nem tartalmaz hozzáadott tartósítószert, mesterséges színezéket
és ízesítıszert. Élvezheti a zöld tea és a ganoderma egészségre gyakorolt jótékony

hatását és a kellemes ízét. Felfrissítheti a testét és elméjét, valamint a Reishi Gano tea
rendszeres fogyasztásával megırizheti egészségét.

