
ENZYMY - „Základ veškerého života“

Enzymy jsou substance, které umožňují život. Jsou potřebné pro všechny chemické reakce, 
které se uskutečňují v lidském těle. Žádné minerály, vitamíny ani hormony nevykonají práci 
bez enzymů. Naše těla, všechny naše orgány, tkáně a buňky fungují díky enzymům. 
Enzymy pomáhají našemu tělu vstřebat živiny z potravy a zvýšit jejich využití. Enzymy se 
snadno zničí při teplotě nad 48°C. 
V celém těle se s věkem postupně tvorba enzymů snižuje. 

Jak pomáhají:
 jako prevence proti vzniku zhoubných nádorů
 posilují imunitní systém
 působí protizánětlivě
 zmírňují otoky a napomáhají hojení ran – zlepšují lymfatický oběh, např. po operacích 
 urychlují a usnadňují trávení potravy
 jsou vhodné při některých poruchách zažívání (pálení žáhy, nadýmání)
 zpomalují proces předčasného stárnutí
Projevy nedostatku enzymů:
 narušené trávení (žaludeční nevolnosti, plynatost, nadýmání) 
 závratě
 ztráta chuti k jídlu
 bolesti kostí a kloubů

CORDYCEPS –„ Tibetský klenot“

V TČM se používá:
 k podpoře zdravého respiračního systému
 k celkové podpoře zdraví
 ke zlepšení kvality života
Účinky:
 „hlídač ledvin“
 posiluje plíce
 zmírňuje astma
 zvyšuje fyzickou sílu
 posiluje srdce
 protinádorové účinky
 antibakteriální účinky     
 potence: “himalájská viagra“



CORDYPINE
přírodní fermentované ananasové enzymy obohacené 

o podhoubí Cordycepsu sinensis

přírodní enzymy - balení 700 ml 

Kdo by měl užívat nápoj Cordypine?

 Cordypine je vhodný pro všechny věkové skupiny k dlouhodobému užívání
 doporučuje se pro zvýšení energie, při žaludečních potížích, na podporu ledvin a srdce
 je velmi prospěšný při hojení ran po operacích, enzymy jsou potřebné při řešení 

jakýchkoliv zánětů v těle
 v ananasu se nachází proteolytický enzym bromelain
 jak bromelain pomáhá našemu tělu?

· bromelain funguje jako pomocník při metabolismu bílkovin a jako ochrana těla před
bakteriemi a parazity

· vede ke snížení výskytu zánětů svalů a tkání
· podporuje trávení
· urychluje hojení při zraněních a po operacích

 ředí se s vodou v kombinaci 1odměrka Cordypinu : 9 dílům vody
 užívá se minimálně 1 odměrka denně, dle potřeby i 2 odměrky denně
 nejvhodnější doba ke konzumaci Cordypinu:

· před jídlem - pro zvýšení chuti k jídlu
· po jídle - pro zlepšení trávení potravy

 Fermentací ananasové šťávy vznikne velké množství aktivních 
enzymů.

 Do takto fermentované šťávy se přidá podhoubí z houby 
Cordyceps sinensis vysoké kvality. 

 Ananasové enzymy vytvořené fermentací podporují synergicky 
účinek Cordycepsu a dohromady poskytují touto excelentní 
kombinací ještě lepší účinky. 

Informace obsažené v tomto dokumentu jsou pouze pro referenční a vzdělávací účely. Nejsou určeny jako 
náhrada za doporučení kvalifikovaných zdravotních profesionálů. DXN nedoporučuje a neobhajuje osobní 
diagnózy a osobní léčbu v žádném rozsahu. V případě, že máte zdravotní stav, který vyžaduje zdravotní vyšetření 
a léčení, je důležité, abyste navštívili profesionálního zdravotního pracovníka.

 je čistě přírodní produkt bez chemických přísad, barviv, konzervantů, umělých aromat
a syntetických látek

 GMP certifikát, přísné řízení jakosti

Způsob užívání:

Cordypine


