
Buňky lidského těla pracují správně, 

pokud jsou vyživené a vyčištěné

DXN PRODUKTY

Výživa a regenerace buněk

Detoxikace těla

Obnova správné funkce orgánů



Udělejte si z pití kávy a čaje požitek, 

zregenerujte své tělo i duši…

DXN KÁVY A ČAJE

Cesta k dlouhověkosti

Léčivá síla Ganodermy

Jednoduchá a příjemná prevence chorob



Váš ranní šálek kávy
se může stát Vaší tajnou
zbraní proti nemocem

DXN KÁVY

Zlepšení cirkulace krve

Odkyselení organismu

Prevence civilizačních chorob



Pitím DXN kávy k dlouhověkosti

DXN KÁVY

Snížený obsah kofeinu

Dodání energie houbou Reishi

400 aktivních prospěšných složek



Královna rostlin Ganoderma

Ganoderma je silný adaptogen

Je netoxická a bezpečná 

Má celkový harmonizační účinek

Není určena jen pro speciální orgány 



Ganoderma je považována za silnou funkční 

potravinu s unikátními příznivými účinky na lidský 

organismus, zlepšuje duševní zdraví a ovlivňuje 

dlouhověkost. Na základě vědeckých výzkumů 

přispívá Ganoderma k detoxikaci organismu 

a podporuje harmonický stav těla.

Ganoderma, která je obsažena v DXN kávě, je 

také silným zásadotvorným prostředkem, 

kompenzujícím kyselost kávy. Váš oblíbený nápoj 

si tak můžete vychutnat i ve zvýšeném množství. 

Poskytuje totiž současně našemu organismu 

několik set aktivních živin, mezi nimiž je více 

než sto antioxidantů, které mají velice  silný 

pozitivní  účinek na optimalizaci zdraví a 

povzbuzení  organismu.



• Antistresová

• Rychlá účinnost

• Psychosomatický účinek

• Metabolismus glukózy

• Rychle dosažitelné jídlo

Káva Ganoderma

• Výživa

• Detoxikace

• Antioxidant 

• Adaptogen

• Bohatá na enzymy

• Odkyselující

DXN KÁVY



Předseda České společnosti pro aterosklerózu 

doc. MUDr. Michal Vrablík:

„Poslední výzkumy dávají kávě až 

neuvěřitelné „schopnosti“. 

Snížení rizika mnoha druhů rakoviny, 

mozkové mrtvice, srdečních chorob, 

cukrovky 2. typu, tvorby žlučových kamenů, 

zubního kazu, cirhózy jater, Parkinsonovy 

nemoci i zhoršování demence. Po kávě se 

zlepšuje i naše výkonnost, schopnost 

soustředění a pohotových reakcí...“

PROSPĚŠNOST PITÍ KÁVY



Káva, podle posledních výzkumů, snižuje riziko 

rakoviny prostaty a dokonce i Alzheimerovy 

choroby a mrtvice. 

Studie z ledna 2010 v časopise Hepatologie

poukazuje na zvýšený příjem kofeinu 

spojený se sníženou jaterní fibrózou. 

Studie z časopisu Arthritis revma zjistila, 

že konzumace kávy snižuje koncentraci kyseliny 

močové, která je příčinou dny a osteoartrózy.

Americká asociace pro výzkum rakoviny Frontiers

prokázala, že káva snižuje riziko rakoviny prostaty, 

protože její vliv na hladinu cukru v krvi, hladinu 

inzulínu a na metabolismus glukózy působí velmi 

dobře. Výzkumy byly získány od cca 50 000 mužů. 



DXN Lingzhi Black Coffee

DXN Lingzhi Black Coffee obsahuje

instantní kávu vysoké kvality a extrakt 

z GANODERMY. Snadno rozpustné 

ingredience poskytují excelentní, aromatický 

nápoj. Bez cukru, bez mléka. 

Šálek Lingzhi Coffee povzbudí Vaši náladu. 

Prospívá diabetikům a snižuje 

bolestivost kloubů.



DXN Lingzhi Coffee 3v1

DXN Lingzhi Coffee 3v1 je speciální směs 

instantní kávy nejvyšší kvality a 100% 

čisté GANODERMY. Bez umělých barviv a 

konzervantů. Obsahuje cukr a nízkotučnou 

smetanu rostlinného původu. 

Redukuje stres v každodenním životě.



DXN Cream Coffee

Káva DXN Cream coffee je speciálně 

vytvořena z instantní kávy nejlepší kvality, 

extraktu Ganodermy a smetany rostlinného 

původu. 

Cream Coffee je zaručeně tou nejlepší volbou 

pro ty, kteří ocení její krémovou chuť, 

popřípadě chtějí snížit příjem cukru.



DXN Bílá káva Zhino

Bílá káva Zhino vznikla spojením

kvalitní instantní kávy, smetany rostlinného 

původu, třtinového cukru a výtažku z houby 

Ganoderma.

Káva je hustá a krémová, vychutnají si

ji milovníci cappuccina. 



DXN Zhi Café Classic

Jedinečná káva DXN Zhi Café Classic je 

směsí kvalitních kávových zrn, 

výtažku z houby Ganoderma a cukru.

Pomletá kávová zrna jsou balena v sáčcích, 

které Vám po vyluhování poskytnou sladkou, 

jemnou a lahodnou chuť a výrazné aroma.



DXN Maca EuCafe

DXN Maca EuCafe obsahuje instantní kávu, 

rostlinnou  náhradu smetany, třtinový cukr 

a rostlinu Macu horskou (peruánský ženšen).

Maca zvyšuje fyzickou a psychickou odolnost, 

podporuje imunitu,

u žen reguluje menstruační cyklus 

a nerovnováhu ženských pohlavních hormonů, 

působí i v menopauze a proti osteoporóze.



DXN Maca Vita Café

DXN Maca Vita Café obsahuje instantní kávu, 

rostlinnou náhradu smetany, třtinový cukr, 

ženšenový extrakt, rostlinu Macu horskou 

a výtažek z houby Ganoderma.

Maca působí při sexuální 

impotenci mužů, frigiditě žen a neplodnosti.

Zvyšuje libido a výrazně podporuje erekci. 

Pro své účinky je maca nazývána peruánskou viagrou.



Co je Maca horská?
Maca je prastará léčivá bylina peruánských And, která se 

pěstovala již před 6000 lety. Současný vědecký výzkum potvrdil 

výrazný účinek této byliny na zlepšení fyzické a psychické 

výkonnosti, prodloužení života a především ovlivnění 

reprodukčního zdraví. Maca působí při sexuální

impotenci mužů, frigiditě žen a neplodnosti.

Stimuluje jak mozková centra, tak reprodukční orgány

harmonizací hormonální hladiny. 

Zvyšuje libido a výrazně podporuje erekci. 

Pro své účinky je maca nazývána peruánskou viagrou.

Maca zvyšuje fyzickou a psychickou odolnost, podporuje imunitu,

u žen reguluje menstruační cyklus a nerovnováhu ženských 

pohlavních hormonů, působí i v menopauze a proti osteoporóze. 

Používá se při chronickém únavovém syndromu. 

Vytrvalostní sportovci ji využívají k podpoře tvorby svalové hmoty 

a k posílení vytrvalosti a odolnosti organismu při extrémní zátěži.



DXN Zhi Mocha

Zhi Mocha je variantou kávy DXN Lingzhi 3v1.

Tato bohatá a aromatická káva vznikla 

spojením instantní kávy nejlepší kvality, 

prášku houby Ganoderma a kakaového prášku.

Obsahuje cukr a smetanu rostlinného původu

Je speciálně upravena pro milovníky jak kávy, 

tak i čokolády. 



DXN Cordyceps Coffee 3v1

DXN Cordyceps Coffee 3v1

je speciálně vytvořená z instantní kávy,

obohacené o extrakt z houby Cordyceps.

Obsahuje cukr a smetanu rostlinného původu.

Tato jedinečná receptura chuťově bohaté,

aromatické kávy dokáže dodat Vašemu dnu

elán a jiskru.



„Himalájská viagra“

Cordyceps omlazuje a vitalizuje

Zvyšuje výkonnost a vytrvalost

„Hlídač ledvin“

Má protizánětlivé účinky



Cordyceps

Cordyceps

Srdce

Játra

Plíce

Ledviny
Odolnost 

vůči 
stresu

Imunitní
systém

Sexuální
zdraví



Vynikající nápoj pro milovníky čokolády 

Lahodná chuť zaručuje dokonalý požitek

DXN ČOKOLÁDA

Zvyšuje hladinu serotoninu

Pozitivní účinek na mozek a náladu

Flavonoidy prospívají srdci



DXN Cocozhi nápoj
Je vyroben z kvalitních kakaových bobů 

a extraktu z Ganodermy. 

Po zalití horkou vodou je připraven ke 

konzumaci a svou chutí připomíná 

čokoládu. Kromě výborné kakaové chuti 

oceníte i blahodárné účinky Ganodermy.

Nápoj má vysokou výživovou hodnotu, 

díky obsaženému podhoubí z Ganodermy

je silným antioxidantem se spoustou 

prospěšných enzymů.



Udělejte si z pití čaje požitek

DXN čaje osvěží Vaši mysl i tělo…

DXN ČAJE

Léčivá síla čajových lístků

Harmonizující účinky Ganodermy

Potřebný pitný režim



Požitek z lahodného, bylinného 

čaje umocňuje léčivá síla 

Ganodermy

DXN SPICA ČAJ

Směs bylin podle starověké receptury

Na snížení tělesné teploty

Při trávicích potížích

REISHI

LÉKOŘICE

MÁTA
KŮRA MANDARINEK

PRUNELLA



DXN Spica čaj

Účinky:

• Mírní projevy nachlazení

• Antioxidant

• Posiluje kosti

• Prevence před artritidou

• Snižuje krevní tlak

• Preventuje vznik nádorů

• Snižuje riziko srdečních chorob

• Snižuje riziko Parkinsonovy choroby

• Prevence před poškozením dásní a zubů

Charakteristika:

Pro uklidnění žaludku, na nespavost



Blahodárná kombinace čaje 

Camellia sinensis

a léčivé síly Ganodermy

REISHI GANO ČAJ

Urychluje spalování tuků

Osvěží ducha i tělo

Podporuje trávení a udržuje kondici



Reishi Gano čaj - účinky

- stimuluje tvorbu kostí
- prevence 



Buňky lidského těla pracují správně, 

pokud jsou vyživené a vyčištěné

DXN VÝŽIVA A DŽUSY

Výživa buněk

Detoxikace těla

Obnova správné funkce orgánů



Ganoderma

Královna rostlin

Houba dlouhověkosti a věčného mládí

Má celkový harmonizační účinek

Je netoxická a bezpečná 

Ganoderma je silný adaptogen – zlepšuje 

odolnost organismu vůči fyzickému i 

psychickému stresu 



RG - spory z Ganodermy

Odstraňují toxiny z těla

Snižují lepivost krve, odstraňují bloky

v kapilárách

Zlepšují cirkulaci krve

Stabilizují naše emoce (redukují účinky stresu)

Posilují imunitní systém

Preventují degeneraci buněk

Harmonizují funkce těla



GL - podhoubí Ganodermy

Vyvíjí v těle silnou protirakovinnou aktivitu

obsahuje 80% polysacharidů (RG 30%)

Polysacharidy v GL obnovují funkci kostní 

dřeně

Je dodavatel kyslíku, je tonikum pro mozek

Redukuje hladinu cukru a oživuje funkce 

slinivky

Dodává spektrum enzymů pro podporu 

trávicího systému

Obnovuje správné funkce v těle



Cordyceps

„Hlídač ledvin“

Omlazuje a vitalizuje

Zvyšuje výkonnost a vytrvalost

Má protizánětlivé účinky, likviduje viry, bakterie

Zvyšuje citlivost buněk na inzulin

Pomáhá při alergiích, autoimunitních onemocněních

Zlepšuje srdeční funkce a srdeční rytmus

Je podporou klasické protinádorové léčby

Zvyšuje odolnost vůči stresu

„Himalájská viagra“



Lví hříva

Pomáhá při diagnózách:

Žaludeční vředy, gastritida, reflux

Ulcerózní kolitida

Záněty a nádory trávicího traktu

Rakovina děložního čípku

Demence, neuropatie

Po cévních mozkových příhodách

Při diabetu

Vyživuje nervový systém

Zlepšuje paměť, koncentraci, náladu

Ovlivňuje kvalitu spánku



Poria S

Pomáhá při diagnózách:

Revmatoidní artritida, otoky kloubů

Nefróza (odumírání ledvinových buněk)

Edémy (otoky nohou, zadržování vody v těle)

Nevolnost, zvracení, průjem, zácpa

Chronická gastritida, reflux, žaludeční vředy

Diabetes

Nespavost, úzkost, deprese, demence 

Kašel, zahleněnost

Kožní choroby, akné, tmavé skvrny na pleti

Paradentóza

Zhoubné nádory, po chemoterapii



Spirulina

Superpotravina s více než 100 živinami

Zajišťuje tvorbu kvalitní krve

Vykazuje protirakovinnou aktivitu

Potlačuje nežádoucí bakterie a plísně ve střevech

Čistí tělo od těžkých kovů a radioaktivních látek

Plnohodnotná strava 

– složení jako u mateřského mléka



Spirulina cereal

Z nejkvalitnějších obilných vloček 

a prášku Spiruliny

Vyvážená strava s vysokým obsahem vlákniny

Nejzásaditější obilné vločky vůbec

Spirulina má složení shodné s mateřským mlékem

Zajišťuje správnou tvorbu krve

Odstraňuje z těla těžké kovy

Odstraňuje z těla radioaktivní látky



Andro-G

Mírní akutní infekce horních cest dýchacích 

(nachlazení, chřipka, kašel, bolest v krku, 

průchodnost nosu, bolest v uších)

Zvyšuje T lymfocyty pro boj s rakovinnými buňkami

Má protizánětlivé účinky

Zmírňuje otoky a bolesti, vylučuje kyselinu močovou

Vykazuje ochranné účinky na játra

Stimuluje tok žluči

Snižuje koagulaci krve



Black cumin

Likviduje střevní parazity a nadýmání

Mírní nachlazení, horečky, infekce

Podporuje činnost žaludku, střev, jater

a slinivky břišní

Zmírňuje obezitu, inzulínovou rezistenci

Podporuje nepropustnost střevní bariéry 

Zmírňuje záněty v těle

Má protinádorové účinky

Pomáhá při nachlazení, dýchacích potížích, 

astmatu a bolestech zubů

Pomáhá při kožních nemocech, jako je ekzém, 

lupénka, ale také mykózy



Spirudle

Instantní nudle se Spirulinou

Bez dochucovadel

Chutné a zdravé

Jednoduché na přípravu

Zpracované sušením bez smažení v oleji

Spirulina má složení shodné s mateřským mlékem

Zajišťuje správnou tvorbu krve

Odstraňuje z těla těžké kovy

Odstraňuje z těla radioaktivní látky



Oocha Noodle

Instantní nudle s Oolong čajem

Bez dochucovadel

Chutné a zdravé

Jednoduché na přípravu

Zpracované sušením bez smažení v oleji

Oolong čaj:

Urychluje metabolismus, tělo neukládá tuky

Díky antioxidantům chrání srdce, snižuje tlak

Obsahuje vitamíny B, C a E

Obsahuje také zvýšené množství zinku



MycoVegie

Rozpustná i nerozpustná vláknina

Široká škála zeleniny, hub, bylin, koření

a ovoce

Spirulina

Pomáhá při redukci hmotnosti

Neobsahuje cukr, ani cholesterol

Má nízký obsah sodíku



Zhi Mint, Zhi Ca

Zhi Mint

Mátové bonbony bez cukru, doplněné  

o blahodárný účinek extraktu z Ganodermy

Na bolest v krku nebo zápach z úst

Navozují pocit ledové svěžesti

Zastavují záchvaty kašle

Zhi Ca

Aromatické, kávou ochucené bonbonky

Z výběrových kávových zrn, doplněných o  

blahodárný účinek extraktu z Ganodermy

Doplnění energie



Organický panenský

kokosový olej

Extra Virgin – nerafinovaná forma

Bohatý na mastné kyseliny

Vnitřní použití:

Pevné kosti a zuby, promazávání kloubů a 

tkání, zvýšení hladiny energie, usnadnění 

trávení, snížení chuti na sladké

Vnější použití:

Na tělo, vlasy, pokožku



Dopřejte si osvěžující drink

nabitý vitamíny 

a vitálními ingrediencemi

DXN DŽUSY

Pitný režim

Dodání vitamínů a enzymů

Síla fermentace



Roselle džus

Džus z ibišku (Hibiscus sabdariffa)

Výjimečně vysoké množství vitamínu C

Zvyšuje žilní návrat, snižuje otok nohou

Chrání cévy před praskáním

Je účinnou prevencí před velkým množstvím 

chorob, včetně rakoviny, srdečních chorob, 

cukrovky a vysokého krevního tlaku

Působí jako desinfekce trávicího a močového traktu

Snižuje zvýšenou teplotu

Charakteristika:

Účinky:



Cordypine

Účinky:

• Protizánětlivý

• Urychluje hojení ran

• Zlepšuje trávení proteinů

• Zvýšení jaterních enzymů a toku žluči

• Díky obsaženému manganu posiluje kosti

Charakteristika:

Fermentovaná ananasová šťáva, 

obohacená o Cordyceps (30%) 



Jablečný fermentovaný

nápoj

Účinky:

• Zlepšení jaterních funkcí

• Čištění krve

• Detoxikace

• Posílení všech životních funkcí

Charakteristika:

Fermentovaná jablečná šťáva, 

bohatá na enzymy



Morinzhi

Účinky:

• Harmonizace hormonálních funkcí

• Zpomalení stárnutí

• Zvýšená tvorba endorfinů

• Lepší spánek

• Zmírnění deprese a úzkosti

• Přírodní analgetikum

• Prevence infarktu a mrtvice

Charakteristika:

Džus z plodů Morindy citrifolia (Noni),

obohacený Ibiškem súdánským



Nutrizhi

Účinky:

Gurmáni a milovníci sladkého se zamilují 

do krémového NutriZhi nápoje 

s vynikajícím aroma sladu ječmene

Je bohatý na důležité živiny:
Lecitin, Omega 3 & Omega 6, Vápník, 
Železo, Vitamíny A, C &  E

Charakteristika:

Nutriční nápoj NutriZhi je vyroben 

ze sójových bobů prvotřídní kvality,

sladu ječmene a 100% výtažku z podhoubí 

Ganodermy (Ganoderma mycelium)



Zařaďme produkty DXN

do svého každodenního jídelníčku

Spojme své síly 
k vytvoření zdravých 
návyků a wellness
životního stylu…

Buďme produktem těchto produktů!


