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κατάλογος προϊόντων - Συμπληρώματα Υγιεινής Διατροφής

To DXN Cordyceps Capsule αποτελείται 
από 100% Cordyceps sinesis. Περιέχει σε 
αφθονία θρεπτικά συστατικά και έχει 
βιοενεργή σύνθεση. Περιέχει 
κορντισεπτικό οξύ, κορδυσεπίνη, 
αμινοξέα, γλουταμικό οξύ, 
πολυσακχαρίτες, B12 και πολλά άλλα. Το 
DXN Cordyceps Capsule είναι ένα 
πολύτιμο εφόδιο στη διατροφή σας και 
βοηθά στην ενίσχυση της αντοχής και της 
σωματικής δύναμης

Κατανάλωση: 1-3 κάψουλες ημερησίως. 
Συστατικά: 100% Cordyceps sinensis - 
Υλικό κάψουλας: hypromellose NIFNS: 
4429/2009

Cordyceps Capsule

Συσκευασία : 
60 κάψουλες x 450mg
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GL  capsule
Το Ganocelium περιέχει Ganoderma 
Lucidum. Το Ganoderma Lucidum διαφέρει 
από το γανόδερμα Reishi καθώς συλλέγεται 
από μυκήλιο18 ημερών. Το μυκήλιο είναι 
πλούσιο σε πολυσακχαρίτες, το αμινοξύ 
αδενοσίνη, οργανικό γερμάνιο, τριπεπτίνες, 
βιταμίνες, μέταλλα και απαραίτητα λιπαρά 
οξέα. το Ganocelium βελτιώνει την γενική 
κατάσταση του σώματος.

 Περιεχόμενο κάψουλας: 450 mg

Κατανάλωση : 1η εβδομάδα - 1 μία κάψουλα 
ημερησίως. 
Από την 2η εβδομάδα 2-3 κάψουλες ημερησίως
Συστατικά : 100% μυκήλιο Ganoderma lucidum
Κέλυφος κάψουλας : hypromellose
NIFNS: 4428/2009

Όνομα Περιεχόμενο Συσκ/σίας

GL30 30 κάψουλες

GL90 90 κάψουλες

GL 360 360 κάψουλες
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RG  capsule

Κατανάλωση : 1η εβδομάδα - 1 μία κάψουλα 
ημερησίως. Από την 2η εβδομάδα 2-3 κάψουλες 
ημερησίως
Συστατικά : 100% Ganoderma lucidum
Κέλυφος κάψουλας : hypromellose
NIFNS: 4427/2009

Όνομα Περιεχόμενο Συσκ/σίας

RG30 30 κάψουλες

RG90 90 κάψουλες

RG360 360 κάψουλες

Το Reishi Gano (RG) παρασκευάζεται από 
μανιτάρι Ganoderma lucidum. Περιέχει μια 
ευρεία ποικιλία θρεπτικών συστατικών όπως 
πολυσακχαρίτες, αδενοσίνη, τριτερπενοειδή, 
πρωτεΐνες και ίνες. Για την ετοιμασία του, 
συλλέγουμε Γανόδερμα από κόκκινα μανιτάρια 
90 ημερών. Η καθημερινή πρόσληψη Reishi 
Gano (RG) βοηθά στην ομαλοποίηση όλων 
των σωματικών λειτουργιών και διατηρεί την 
υγεία και την ευεξία.

Περιεχόμενο κάψουλας: 270 mg
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Spirulina Tablets

Spirulna 
Tablets 120 120 ταμπλ.X 250 mg

Spirulina 
Tablets 500 500 ταμπλ.X 500 mg

Η Σπιρουλίνα είναι ένα είδος κυανοπράσινου 
μικροφύκους γεμάτη από θρεπτικά συστατικά που 
χαρίζουν ζωή: πρωτεΐνες, βήτα καροτένιο, 
χλωροφύλλη, αντιοξειδωτικά, μεταλλικά στοιχεία και 
άλλα πολύτιμα θρεπτικά συστατικά που έχει ανάγκη ο 
οργανισμός μας. Είναι επίσης γνωστή σαν μια από τις 
καλύτερες αλκαλικές τροφές, που βοηθούν το σώμα 
μας να αλλάξει από την ασθενή οξειδωμένη 
κατάσταση, σε μια υγιή, αλκαλική κατάσταση.

Ενεργές Ουσίες 1 ημερ. δόση (1500mg / 
6ταμπλέτες)

Spirulina platensis 97,70% 1465,5 mg

Ταλκ 1,00% 15 mg

Ανθρακικό Ασβέστιο 0,80% 12 mg

Ακακία 0,50% 7,5 mg

Προτεινόμενη κατανάλωση :
 6 ταμπλέτες την ημέρα
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RG powder
Σε αυτή τη νέα μορφή, η σκόνη RG απορροφάται 
γρηγορότερα από το σώμα και επιταχύνοντας τη 
διαδικασία της ίασης. Διαλύεται εύκολα σε νερό, ή 
μπορούμε να την αναμείξουμε με τον αγαπημένο 
μας χυμό ή τη σούπα μας. Με καθημερινή χρήση 
αυξάνουμε την ευεξία μας.Συσκευασία:15 g

δοσολογία: 1 
κουταλιά ημερησίως

Συστατικά: 100% 
ganoderma lucidum
NIFNS: 6876/2010

GL powder

Συνιστώμενη 
κατανάλωση: 1 κουταλιά 
την ημέρα

Συστατικά: 100 % 
Ganoderma lucidum 

Σε αυτή την νέα μορφή σκόνης, η GL Powder 
απορροφάται πιο γρήγορα επιταχύνοντας τη 
διαδικασία ίασης. Προσθέστε το στο νερό, το 
χυμό ή την σούπα σας. Το Ganoderma Lucidum 
έχει πολλαπλές δράσεις που προάγουν την ευεξία 
του οργανισμού μας. Συσκευασία: 30 g
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Reishi Mushrooom 
powder

Ένα ισορροπημένο μείγμα μυκηλίου και σώματος 
μανιταριού Ganocelium Lucidum το οποίο 
βοηθάει στην ενίσχυση της γενικής ευεξίας του 
σώματός σας. Είναι σε μορφή σκόνης για εύκολη 
απορρόφηση από τον οργανισμό, προσφέροντας 
μια ακόμα πιο βολική λύση για να το 
καταναλώσετε. Συσκευασία: 22 g

Συνιστώμενη κατανάλωση: 1 κουταλιά 
την ημέρα

Συστατικά: Ganoderma lucidum 
(μυκήλιο), Ganoderma lucidum (σώμα 
μανιταριού)
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Lion's Mane Tablets 
To μανιτάρι "Lion's Mane" ("Xαίτη Λιονταριού" - 
πήρε το όνομά του από τη μορφή του) είναι πολύ 
πλούσιο σε θρεπτικά συστατικά και ήταν 
απαραίτητη τροφή στην Κίνα και την Ιαπωνία επί 
πολλούς αιώνες. Περιέχει δραστικές ουσίες όπως 
Πολυσακχαρίτες, Hericenones και Ericanines.Το 
Lion's Mane, που είναι επίσης γνωστό και σαν 
"Κεφάλι αρκούδας" και "Κεφάλι Πιθήκου", είναι 
πλούσιο σε αμινοξέα που έχει ανάγκη το σώμα .

Συσκευασία : 120 ταμπλέτες Χ 300mg

Συστατικά: Hericium erinaceus (Μανιτάρι lion's 
mane), λακτόζη

προτεινόμενη ημερήσια κατανάλωση :
 6 ταμπλέτες / ημέρα
NIFNS: 6880/2010
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Myco Veggie EU
Το DXN Myco Veggie είναι ένα μοναδικό συμπλήρωμα 
διατροφής σε σκόνη προσεκτικά προετοιμασμένο από τα 
καλύτερα φυσικά συστατικά όπως λαχανικά, διάφορα 
μανιτάρια (συμπεριλαμβανομένων των Lion's Mane & 
Shiitake), σπιρουλίνα, πράσινο τσάι, φύλλα μούρων, φύλλα 
ginkgo, φύλλα noni, φρούτα, βότανα και επιλεγμένα 
μπαχαρικών.
Το DXN Myco Veggie δεν έχει χοληστερόλη, έχει υψηλή 
περιεκτικότητα σε φυτικές ίνες, βιταμίνη C, ασβέστιοκαι 
σίδηρο, έχει χαμηλά λιπαρά και δεν περιέχει ζάχαρη. Βοηθά 
στην αποτοξίνωση του σώματος καθαρίζοντας ήπια το 
πεπτικό σύστημα και υποβοηθά την αποβολή των 
αποβλήτων μέσω των εντέρων. Μπορεί επίσης να 
χρησιμοποιηθεί ως υποκατάστατο για γεύματα, ως μέρος 
ενός προγράμματος ελέγχου του βάρους. Το Myco Veggie 
μπορεί να αυξήσει το επίπεδο ενέργειάς σας και να ωφελήσει 
την υγεία σας μακροπρόθεσμα. 

Συσκευασία : Μπουκάλι 400  γραμμαρίων
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κατάλογος προϊόντων -  Τρόφιμα και Ροφήματα

Το DXN Cocozhi είναι μία ειδική σύνθεση με το 
καλύτερο κακάο και εκχύλισμα Γανοδέρματος 
(Ling Zhi). Απλά βάζετε τη σκόνη σε ένα φλυτζάνι 
ζεστό νερό και απολαμβάνετε την σοκολάτα σας! 
Αυτή η απολαυστική συνήθεια, σε συνδυασμό με 
το ευεργετικό γανόδερμα μπορεί να αλλάξει την 
δική σας υγεία και της οικογένειάς σας ! Η (ζεστή ή 
παγωμένη) σοκολάτα δεν είναι πια μία ένοχη 
συνήθεια, αλλά ένα δώρο ευεξίας στον εαυτό σας!

Συσκευασία : 20 φακελάκια Χ 32 gr.
Συστατικά: Κρέμα, ζάχαρη, γάλα σε σκόνη, εκχύλισμα 
βύνης, κακάο, Εκχύλισμα Γανοδέρματος και βανίλια.

Περιεκτικότητα σε θρεπτικά 
συστατικά
ανά 100 gr Ανά 

φακελάκι

Ενέργεια 403,5 kcal 129,1 kcal

Υδατάνθρακες 71,9 g 23,0 g

Λίπη  8,8 g 2,8 g

Πρωτεΐνη 7,3 g 2,3 g

Κάλιο  620,0 mg 198,4 mg

Ασβέστιο 490,0 mg 156,8 mg

Φώσφορος 330,0 mg 105,6 mg

Θείο 150,0 mg 48,0 mg

Βιταμίνη C 59,1 mg 18,9 mg

Βιταμίνη B3 17.3 mg 5,5 mg

Χολεστορόλη  14,0 mg 4,5 mg

Σίδηρος 6,0 mg 1,9 mg

Cocozhi
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Το DXN Cordypine είναι μία μίξη από ποιοτικά 
μανιτάρια cordyceps με χυμό ανανά που έχει 
υποστεί φυσική ζύμωση. Το DXN Cordypine είναι 
μία ισχυρή φόρμουλα καθώς τα ένζυμα του ανανά 
δρουν συνεργικά με το μανιτάρι cordyceps 
δίνοντας ένας μοναδικό συνδυασμό ιδιοτήτων και 
άριστη απόδοση για τον οργανισμό σας!

Συσκευασία : 285ml, 700ml

Συστατικά : Χυμός ανανά, ζάχαρη, μανιτάρια 
Cordyceps και χυμός lime.

CordypineΘρεπτική Αξία

ανά 100 ml ανά 20 ml

Ενέργεια 201.00 kcal 40.20 kcal

Συνολικά Λιπαρά <0.10 g <0.02 g

Κεκορεσμένα Λίπη <0.10 g <0.02 g

Χολεστερόλη 0.00 mg 0.00 mg

Θείο  7.00 mg 1.40 mg

Συν.Υδατάνθρακες 50.00 g 10.00 g

Φυτικές Ίνες 3.40 g 0.68 g

Ζάχαρη  38.83 g 7.77 g

Πρωτεΐνες 0.24 g 0.05 g

Ασβέστιο 11.20 mg 2.24 mg

Βιταμίνη C 0.70 mg 0.14 mg



  

DXN
κατάλογος προϊόντων -  Τρόφιμα και Ροφήματα

Lingzhi Black coffee
Η μοναδική φόρμουλα του DXN Lingzhi Black Coffee, 
περιέχει την καλύτερη ποιότητα στιγμιαίου καφέ και 
εκχύλισμα από Γανόδερμα. Ο DXN Lingzhi Black 
Coffee δεν περιέχει ζάχαρη και είναι κατάλληλος για 
όσους επιθυμούν να περιορίσουν την πρόσληψη 
ζάχαρης.

Οδηγίες χρήσης: αδειάστε το περιεχόμενο σε 
μιάκούπα, προσθέστε ζεστό νερό και ανακατέψτε.
Δοκιμάστε τον και παγωμένο, χτυπώντας τον με κρύο 
νερό και προσθέτοντας γάλα, ζάχαρη και πάγο 
σύμφωνα με τις προτιμήσεις σας. Είναι μια ευχάριστη 
δροσιστική εμπειρία!

Συστατικά: Στιγμιαίος καφές και εκχύλισμα από 
Γανόδερμα

Συσκευασία : 20 φακελάκια Χ 4,5 gr
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Lingzhi  coffee 3 in 1
Ο DXN Lingzhi Coffee 3 in 1 είναι ειδικά 
αναμειγμένος με κόκκους καφέ κορυφαίας ποιότητας 
και 100% αγνό Γανόδερμα, χωρίς τεχνητές 
χρωστικές, αρώματα και συντηρητικά. Είναι πολύ 
αναζωογονητικός και υγιεινός.

Πώς να τον καταναλώσετε: Αδειάστε το περιεχόμενο 
σε μια κούπα, προσθέστε ζεστό νερό και ανακατέψτε.
Δοκιμάστε τον και παγωμένο ανακατεύοντας με κρύο 
νερό και προσθέτοντας παγάκια!

Συστατικά: Ζάχαρη, φυτική κρέμα, στιγμιαίος καφές 
και εκχύλισμα από Γανόδερμα.

Διαθρεπτική Αξία

  τα 100 gr τα 21 gr 

Ενέργεια 452 kcal 95 kcal

Υδατάνθρακες 76,4 g 16,0 g

Λιπαρά 13,9 g 2,9 g

Πρωτεΐνες 5,4 g 1,1 g

Συσκευασία : 20 φακελάκια Χ 21 gr
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Reishi Gano Tea
Το DXN Reishi Gano Tea δεν είναι απλά ένα τσάι. 
Αναμειγμένο με υψηλής ποιότητας σκόνη Reishi 
Gano, βελτιώνει την υγεία σας καθώς το πίνετε 
τακτικά. Το DXN Reishi Gano Tea, χωρίς πρόσθετα 
συντηρητικά, τεχνητές χρωστικές και αρώματα, 
αναζωογονεί το μυαλό και το πνεύμα σας, βοηθά την 
πεπτική λειτουργία και συμβάλλει στη διατήρηση της 
νεανικής σας εμφάνισης!

Διαθρεπτική Αξία

  τα 100 
gr

τα 2 gr 

Ενέργεια 355 kcal 7 kcal

Υδατάνθρακες 62,4 g 1,2 g

Λιπαρά 0,9 g 0 g

Πρωτεΐνες 24,2 g 0,5 g

Βιταμίνη Β1 2,5 mg 0,1 mg

Βιταμίνη Β3 11,5 mg 0,2 mg

Βιταμίνη Β6 7,5 mg 0,2 mg

Βιταμίνη C 6,0 mg 0,1 mg

Aσβέστιο 462,5 mg 8,5 mg

Νάτριο 59 mg 1,2 mg

Κάλιο 997,5 mg 20 mg

Σίδηρος 8,9 mg 0,2 mg

Φώσφορος 50 mg 1 mg

Συσκευασία : 20 φακελάκια Χ 2 gr
Συστατικά: camellia sinensis, εκχύλισμα από 
Γανόδερμα.
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Spirulina Cereal

Διαθρεπτική Αξία

  τα 100 gr τα 30 gr 
Ενέργεια 399,50 kcal 119,85 kcal

Υδατάνθρακες 80,60 g 24,18 g

Λιπαρά 4,26 g 1,28 g

Πρωτεΐνες 9,69 g 2,91 g

Η Σπιρουλίνα είναι πολύ γνωστή σαν εξαιρετικά θρεπτική 
και ισορροπημένη τροφή, ενώ τα δημητριακά 
συστήνονται συνήθως από τους διατροφολόγους επειδή 
είναι πλούσια σε ίνες. Το DXN Spirulina Cereal φτιάχνεται 
από κορυφαίας ποιότητας δημητριακά και σκόνη 
σπιρουλίνας. Είναι η καλύτερη πηγή διατροφής σας!
Οδηγίες χρήσης: Ανακατέψτε το περιεχόμενο ενός 
φακέλου σε ένα ποτήρι ζεστό, όχι καυτό, νερό. Αν 
θέλετε προσθέστε ζάχαρη.

Συστατικά: Σιτάρι, φυτική κρέμα, εκχύλισμα Βύνης, 
σκόνη σπιρουλίνας, βανιλλίνη. 

Συσκευασία: 30 φακελάκια Χ 30 gr
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Zhi Ca plus

Διαθρεπτική Αξία

  τα 100 gr Τo 1 gr 

Ενέργεια 431 kcal 4 kcal

Υδατάνθρακες 82 g 0,82 g

Λιπαρά 10,2 g 0,10 g

Πρωτεΐνες 2,9 g 0,02 g

Ο DXN Zhi Ca Plus είναι ένας πλούσιος, αρωματικός 
καφές με άρωμα καραμέλας. Είναι φτιαγμένος ειδικά 
για όσους επιθυμούν να περιορίσουν τη ζάχαρη. 
Παρασκευάζεται από επιλεγμένους κόκκους καφέ 
κορυφαίας ποιότητας, ενώ το εκχύλισμα από 
Γανόδερμα προσθέτει επιπλέον αξία στον καφέ σας. 
Ο DXN Zhi Ca Plus ικανοποιεί και τον πιο απαιτητικό 
γευσιγνώστη, ενώ παράλληλα σας κάνει να νιώθετε 
γεμάτοι ενέργεια!

Συστατικά: Ζάχαρη, φυτική κρέμα, εκχύλισμα καφέ, 
γάλα σκόνη,εκχύλισμα από Γανόδερμα, magnesium 
stearate.

Συσκευασία: 10 φακελάκια Χ 9,5 gr
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Zhi Μοcha

Διαθρεπτική Αξία

  τα 100 gr Τo φακελάκι 

Ενέργεια 442 kcal 92,82 kcal

Υδατάνθρακες 76,20 g 16 g

Λιπαρά 12,70 g 2,67 g

Πρωτεΐνες 5,50 g 1,16 g

Ο DXN Zhi Mocha είναι μια ποικιλία καφέ 
εμπλουτισμένου με Γανόδερμα ειδικά για τους 
λάτρεις του καφέ που αγαπούν και τη σοκολάτα. Ο 
πλούσιος και αρωματικός Zhi Mocha δημιουργείται 
από χαρμάνι επιλεγμένων κόκκων καφέ, εκχύλισμα 
από Γανόδερμα και σκόνη κακάο. Τώρα οι 
γευσιγνώστες του καφέ μπορούν να γευτούν και να 
απολαύσουν τη διαφορά του μοναδικού Zhi Mocha 
με την άψογα ισορροπημένη γεύση.

Συστατικά: Φυτική Κρέμα, ζάχαρη, γάλα σε σκόνη, 
εκχύλισμα βύνης, στιγμιαίος καφές σκόνη, σκόνη 
κακάο και Εκχύλισμα από Γανόδερμα.

Συσκευασία : 20 φακελάκια Χ 21 gr



  

DXN
κατάλογος προϊόντων -  Τρόφιμα και Ροφήματα

Νutrizhi

Διαθρεπτική Αξία

  τα 100 gr Τo φακελάκι 

Ενέργεια 432 kcal 129,6 kcal

Υδατάνθρακες 69,7 g 20,9 g

Λιπαρά 12 g 3,6 g

Πρωτεΐνες 11,5 g 3,45 g

Το DXN NutriZhi είναι ένα θρεπτικό ρόφημα με 
σόγια και βύνη, ειδικά παρασκευασμένο από 
κόκκους σόγιας ανώτατης ποιότητας, βύνη και 
εκχύλισμα από μυκήλιο Ganoderrma.
To NutriZhi είναι ενισχυμένο με Λεκιθίνη, Ωμέγα 3, 
Ωμέγα 6 και επιπλέον Ασβέστιο, Σίδηρο και 
Βιταμίνες Α, C και E.Είναι πλούσιο και κρεμώδες με 
φυσική γεύση σόγιας και υπέροχο άρωμα βύνης, και 
έτσι γίνεται πραγματικά θρεπτικό και απολαυστικό. 
Τώρα, απολαύστε το NutriZhi με την οικογένειά σας 
για καλύτερη υγεία και ζωντάνια.

Συστατικά:  σόγια σε σκόνη,εκχύλισμα βύνης, 
φυτική κρέμα, ζάχαρη από ζαχαροκάλαμο, 
Γανόδερμα,Ωμέγα 3, Ωμέγα 6, Λεκιθίνη

Συσκευασία : 20 φακελάκια Χ 30 gr
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DXN Vinaigrette

Διαθρεπτική Αξία ανά 100 ml
Ενέργεια 23,3 kcal

Υδατάνθρακες 3,9 g

Λιπαρά 0,1 g

Πρωτεΐνες 1,7 g

Η DXN Vinaigrette φτιάχνεται από προσεκτικά 
επιλεγμένο ρύζι γλασέ και Μonascus. το μείγμα 
ζυμώνεται για χρόνια χρησιμοποιώντας 
παραδοσιακές τεχνικές που διατηρούν την 
ξεχωριστή της γεύση και διασφαλίζουν την 
υψηλότερη ποιότητα. Το καλό που σας κάνει η DXN 
Vinaigrette είναι ακόμα μεγαλύτερο από την 
γευστική εμπειρία ου σας χαρίζει: Με το Γανόδερμα 
που ρυθμίζει τα εσωτερικά σας συστήματα κερδίζετε 
σε ευεξία!

Προτεινόμενη  κατανάλωση: Ανακατέψτε 5ml 
vinaigrette σε 200ml νερό. Προσθέστε φρούτα ή 
μέλι!

Συστατικά: Ξύδι ρυζιού, μαγιά ρυζιού (Monascus), 
Ganoderma Lucidum

Συσκευασία : Μπουκάλι 700 ml
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Spica Tea

Τιμή λιανικής:  €12,00
Τιμή μέλους:    € 9,60

Όταν ο καιρός είναι άστατος, η θερμοκρασία του 
σώματός μας ανεβαίνει και κρυώνουμε, χάνουμε την 
όρεξή μας και έχουμε υπνηλία. Η DXN φροντίζει την 
υγεία σας δημιουργώντας το Spica Tea, που είναι 
πλούσιο σε φυσικά συστατικά, όπως Γανόδερμα, 
γλυκόρριζα (Radix glycyrrhizae) και άλλα φυσικά 
στοιχεία. Το Spica Tea είναι ένα απαλό, ιδανικό 
ρόφημα για άντρες και γυναίκες και για όλες τις 
ηλικίες!

Προετοιμασία: Βάλτε ένα φακελάκι τσάι σε βραστό 
νερό και περιμένετε 3-5 λεπτά πρίν το 
καταναλώσετε. Ένα φακελάκι είναι αρκετό για ένα 
τσάι.

Συστατικά: sickle-wolt (Spica Prunellae), φλούδα 
μανταρινιού, άγρια μέντα, γλυκόρριζα (Radix 
Glycyrrhizae), Γανόδερμα

Συσκευασία : 20 φακελάκια Χ 5 gr

Διαθρεπτική Αξία

  τα 100 gr Τo φακελάκι 

Ενέργεια 337 kcal 16,85 kcal

Υδατάνθρακες 72,46 g 3,62 g

Λιπαρά 9,10 g 0,46 g

Πρωτεΐνες 1,24 g 0,06 g
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Moringzhi
To DXN Morinzhi παρασκευάζεται από φρέσκα 
Morinda citrifolia (φρούτα γνωστά και ως Νόνι). 
Επεξεργάζεται με αυστηρότατη εποπτεία και 
ελέγχους για να διασφαλιστεί ότι είναι 100% αγνό 
και φυσικό, διατηρώντας παράλληλα τα ευεργετικά 
θρεπτικά συστατικά του.

Με το συνεχή έλεγχο και την παρακολούθηση, η 
DXN διασφαλίζει ότι σας προσφέρει μόνο τα 
προϊόντα με την υψηλότερη ποιότητα. Απολαύστε 
τώρα το DXN Morinzhi με τους αγαπημένους σας 
για καλύτερη υγεία και ζωή γεμάτη ενέργεια!

Συστατικά: Noni (Morinda citrifolia), φυσικός χυμός 
φρούτου

Συσκευασία : Mπουκάλι 285 ml
Διαθρεπτική Αξία ανά 100 ml

Ενέργεια 36,6 kcal

Υδατάνθρακες 8,56 g

Λιπαρά 0,1 g

Πρωτεΐνες 0,37 g
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Ganozhi Body Foam

Εμπλουτισμένο με εκχύλισμα μανιταριού 
Γανόδερμα το DXN Ganozhi Body Foam 
καθαρίζει απαλά την επιδερμίδα, αφαιρώντας 
κάθε ρύπο και αφήνοντας το δέρμα απαλό και 
λείο.

Συστατικά  : νερό, βηταΐνη,  θειικό νάτριο, lauryl 
ether sulphate , DEA cocamide, λανολίνη,  
Ganoderma Lucidum, υδροξυ-αιθυλοκυτταρίνη, 
τοκοφερόλη, άρωμα. NIFNS: 1156/2009

Συσκευασία : Mπουκάλι 250 ml

Ganozhi Shampoo
Το DXN Ganozhi Σαμπουάν με ουδέτερο pH 
είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους 
μαλλιών, λόγω της προσαρμογόνου δράσης 
του. Εμπλουτισμένο με εκχύλισμα μανιταριού 
Γανόδερμα, και βιταμίνες Β5, σας κάνει τα 
μαλλιά υγιέστερα, απαλότερα και λαμπερά!

Συστατικά  : νερό, βηταΐνη,  θειικό νάτριο 
lauryl ether sulphate , DEA cocamide, 
λανολίνη, γλυκερίνη,  Ganoderma Lucidum, 
υδροξυ-αιθυλοκυτταρίνη, πανθενόλη, άρωμα.

Για κάθε τύπο μαλλιών / NIFNS: 3015/2008
Συσκευασία : 
Mπουκάλι 250 ml
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Ganozhi Soap

Το σαπούνι Ganozhi είναι μία ειδική φόρμουλα με 
εκχύλισμα μανιταριού Γανόδερμα και έλαια 
φοίνικος. Καθαρίζει απαλά την επιδερμίδα, ενώ 
διατηρεί τα φυσικά έλαιά της χωρίς να 
διαταράσσει τη δομή του δέρματος. Η χρήση του 
φοινικέλαιου εμπλουτισμένου με βιταμίνη Ε και 
αντιοξειδωτικούς παράγοντες, αναζωογονεί το 
δέρμα και καθυστερεί τα σημάδια της γήρανσης. 
Αφήνει μια αίσθηση απαλότητας και φρεσκάδας 
στην επιδερμίδα σας.

Συστατικά  : Εκχύλισμα μανιταριού γανόδερμα, 
γλυκερίνη, φοινικέλαιο. / NIFNS: 2507/2008

Ganozhi Toothpaste
Η οδοντόπαστα DXN Ganozhi δεν περιέχει 
σακχαρίνη και χρωστικές, αλλά υψηλής 
ποιότητας εκχύλισμα μανιταριού Γανόδερμα, 
και μενθόλη. Έχετε καθαρή αναπνοή, 
αστραφτερό χαμόγελο και πραγματική υγιεινή 
για την στοματική κοιλότητα.

Συστατικά  : Φωσφορικό ασβέστιο, 
απιονισμένο νερό, σακχαρόζη, γλυκερόλη, 
βρώσιμη ζελατίνη, μενθόλη, εκχύλισμα 
μανιταριού γανόδερμα, θεεικό νάτριο, 
γευστικές ουσίες. / NIFNS: 2507/2008  
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