NOVINKY Kofi DXN Europe
DXN Spica Tea
DXN Spica čaj je speciální směs léčivých rostlin podle
starověké čínské receptury, která obsahuje houbu
Lesklokorku
lesklou
(Ganoderma
lucidum),
Radix
glycyrrhizae a mátu peprnou.
Tradičně se používá na snížení tělesné teploty. DXN Spica
čaj je lehký a chutný, neobsahuje kofein, konzervační látky,
ani umělá sladidla, proto je ideální pro každého člověka
libovolného věku.
Používání:
Vložte sáček čaje do vřící vody a nechejte vyluhovat 3-5
minut před spotřebou. Jeden sáček stačí na přípravu
jednoho šálku čaje. Doporučená dávka je 1-2 šálky denně.
Členská cena: 240,- Kč
Jednotková cena: 300,- Kč

DXN Nutrizhi
DXN Nutrizhi je potravina s vysokým obsahem proteinů,
vyrobená ze sojových bobů a sĺadového extraktu. Kromě
toho obsahuje lesklokorku lesklou (Ganoderma lucidum),
Omega 3 kyseliny, Omega 6 kyseliny a lecitin. Neobsahuje
cholesterol, proto může být nejlepší volbou pro Vaši výživu.

Členská cena: 390,- Kč
Jednotková cena: 488,- Kč

DXN Vinaigrette
Ocet Gu Tian se svojí 750 letou historií patří mezi čtyři
nejkvalitnějšie octy v Číně.
Je vyrobený z leplavých zrnek rýže a ze suroviny
Monascus, ty jsou získávány tradičním víceletým kvašením.
DXN Vinaigrette se vyrábí kombinací moderní a tradiční
techniky. Do octu se vmíchá extrakt houby Lesklokorky
lesklé.
Tato kombinace dělá tradiční výživu vhodnou i pro dnešní
společnost.
Doporučená spotřeba:
Do 200 ml vody nalejte 5 ml Vinaigrette. Na dochucení
můžete použít ovoce nebo med.
Změna barvy produktu má přirozený průběh.
Členská cena: 615,- Kč
Jednotková cena: 768,- Kč

DXN Morinzhi juice
Ovocný nápoj

Morinda citrifolia byl známý pro uchování zdraví mezi
tropickými kmeny už od nepaměti. Nápoj DXN
Morinzhi juice je vyrobený použitím čerstvé morindy
citrifolii a přírodních ovocných šťáv při dodržení
přísných bezpečnostních opatření.
Neobsahuje konzervační látky, ani umělé aroma.
Morinzhi je přírozená - jako ovoce, které najdeme v
přírodě.
Před použitím protřepte!
Po otevření skladujte v ledničce!

Členská cena: 240,- Kč
Jednotková cena: 300,- Kč

Popis, ceník a bodové hodnoty nových produktů
Více na http://kofi.dxneurope.eu/
Česká republika
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FB 001

Spica Tea

FB 044

Nutrizhi

FB 050
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20 sáčků x 5g

15,00

240

300

106,4

21 sáčků x 30g

20,00

390

488

123,20

Vinaigrette

700 ml

40,00

615

768

288,40

Morinzhi Juice

285ml

16,00

240

300

100,80

