
DXN MycoVeggie - jídlo, které ukončí všechny diety 

 
Jde o speciálně vyvinutou směs s vysokým obsahem vlákniny, zvlášť vhodnou pro snižování 
nadváhy. 
DXN Myco Veggie je jedinečný doplněk stravy, pečlivě připravený z nejlepších, čistě přírodních 
produktů zahrnujících houby, zeleninu, spirulinu, zelený čaj, list moruše, list gingko biloby, list noni, 
ovoce, bylinky a vybrané druhy koření.  
Má nízký obsah tuku, je bez cukru, cholesterolu, s vysokým obsahem rozpustné a nerozpustné 
vlákniny, obsahuje vitamin C, vápník a železo. 
Pomáhá detoxikaci organismu jemným čištěním trávicího ústrojí a podporuje odstranění odpadu ze 
střev. Lze ho použít jako náhradu jídla v rámci programu na snížení nadváhy. 
 
DXN MycoVeggie je nejlepší zdroj vysoce kvalitní vlákniny, která udržuje zdravý trávicí systém. 
Je to vyvážený, kompletní pokrm, po kterém nebudete tloustnout. Můžete si být jisti, že jíte 
přesně podle potřeb svého těla. Bude vás udržovat v dobrém zdravotním stavu. 
 
Obsahuje tyto složky: 
Spirulina – zvyšuje schopnost červených krvinek přenášet kyslík 
List Noni – harmonizuje zažívací, nervový a imunitní systém 
Jitrocel indický – vláknina, prevence rakoviny tlustého střeva a onemocnění srdce, 
                               dopravuje živiny i poničenými střevy 
Celer – vhodný při revmatoidní artritidě, vyčerpání, zánětech močového měchýře 
List moruše – při léčbě zánětů močového měchýře, při astmatu, snižuje cholesterol 
List ginkgo biloba – zlepšení paměti, léčba Alzheimerovy choroby, proti závratím  
Zázvor – trávení, léčba zánětů, při bolestech kloubů, snižuje cholesterol 
Citrónová tráva – proti stresu 
Houby: Houževnatec jedlý (Shiitake) – proti nádorům, virům, alergiím, při artritidě 
              Čirůvka májovka – prospívá alergikům 
              Líha nahloučená – posiluje imunitu 
              Hlíva plicní – posiluje imunitu 
              Hlíva ústřičná – působí proti zánětům, zvyšuje odolnost proti virům a bakteriím, působí  
              příznivě při léčbě hemeroidů, křečových žil, bércových vředů, popálenin, ekzémů, je 
              prevencí proti rakovinným onemocněním, ateroskleróze a srdečním onemocněním 
Korálovec ježatý – posiluje nervový systém, vhodný při zánětech střev,  
                                  při rakovině trávicího traktu 
Kukuřice – zdroj kvalitního oleje, vitamínu E, škrobu, minerálních látek 
Limetka – vitamín C 
Pomeranč – vápník, hořčík, vitamín C… 
Zelený čaj – prevence únavy, zlepšení funkce ledvin a mozku, prevence rakoviny… 
Mandarinka obecná – při zvracení, zahlenění, kašli 
Badyán – při kolikách, revmatismu, podporuje trávení 
Hřebíček – proti bolesti zubů 
Skořice – při nachlazení, bolesti zubů, na trávení 
 
1 odměrku MycoVeggie vsypat do talíře, zalít horkou vodou, nechat 2 minuty odstát (vláknina 
zhoustne), dochutit dle chuti (bylinková sůl, koření, česnek…) 
Jíst jednou až dvakrát denně – dodává živiny, odstraňuje pocit hladu. K tomu snížit kalorický 
příjem potravy. Při stravě 1 000 kcal denně - úbytek váhy týdně 1 až 3 kg bez hladovění. 


