
DXN Vinaigrette 

Vliv nahromadění kyselin v těle je pro tělo toxickou zátěží. 

- Oslabuje imunitní systém našeho těla a vede k různým druhům onemocnění  

- Chybějící vápník v kostech, vyčerpaný v důsledku jeho použití na neutralizací kyseliny, vede k nedostatku 

  živin a  z dlouhodobého hlediska může vést k osteoporóze 

- Způsobuje, že se snadno dostavuje pocit únavy 

Ocet z Gu Tian County v provincii Fujian, Čína 

- Vyrobený z vybrané lepkavé rýže s přidáním houby Ganoderma lucidum 

- Fermentovaný už leta tradiční technikou a moderní technologií,  

  aby se zachovala jeho výrazná chuť a kvalita 

2 hlavní složky: 

1. Ocet z rýže 

2. Ganoderma lucidum 

- Ocet je kyselá tekutina získaná kvašením rýže 

- "Tajemství dlouhověkosti, klidu, rovnováhy a síly" 

 - 3 000 let historie v Číně 

 - Po dobu dynastie Song byl ocet uctívaný: 

   „Každá domácnost má džbán a každý je výrobcem octu". 

 - Je bohatý na 18 různých aminokyselin, kyselinu listovou, vitamíny B1, B2, B3 a B6 

Rýžový ocet 

- Ocet je tekutina získaná procesem fermentace, její klíčovou složkou je kyselina octová 

  a další organické kyseliny  

- Ocet z rýže je vyzrálý, filtrovaný produkt získaný kvašením 

- Nejoblíbenější je v kuchyni východní a jihovýchodní Asie, hlavně v Japonsku a Číně  

- Může mít barvu červenou, bílou nebo tmavou barvu jantaru  

- Používá se na přípravu Sushi rýže a  salátových dresinků 

Kyselina octová 

- Kyselina octová dává octu jeho kyselou chuť 

- Pomáhá při účinném spalování energie v našem těle 

- Produkce energie v našem těle prochází procesem známým jako "Krebsův cyklus" 

  (Oxidace acetylových zbytků, výsledkem je intenzivní tvorba látky ATP – okamžitý zdroj energie ve svalu: 

  výborné zkušenosti s tímto octem u sportovců při silné, vytrvalostní zátěži svalů, podporuje plné dýchání) 

- Kyselina octová vstupuje do tohoto biologického procesu, aby produkovala energii 

- Dávka kyseliny octové sníží nadměrnou akumulaci kyseliny v těle, a tím se sníží únava   

- "Kyselina odstraňuje kyselinu, resp. překyselení organizmu" 

Použití 

1. Jako nápoj 

- Přidejte 5 ml DXN Vinaigrette do 200 ml vody (přidejte med pro chuť) 

- Pijte 2 - 4 krát denně 

- Nejlepší je užívat ho po jídle 

       2.    Jako příchuť 

               -   Marinování masa a ryb 

               -   Zeleninový dip 


