PRZECIWNOWOTWOROWY – ANTYANGIOGENNY
– ANTYPROLIFERACYJNY – PRZECIWBÓLOWY
Aktywowany molekularnie suplement diety wspomagający leczenie chorób nowotworowych,
łagodzący skutki agresywnych terapii /chemioterapia, radioterapia, immunoterapia/

Fitoterapia w przebiegu chorób onkologicznych

SKUTECZNOŚĆ POTWIERDZONA BADANIAMI KLINICZNYMI

DZIAŁANIE:
OCOXIN jest suplementem diety, przeznaczonym do wspierania leczenia
chorób nowotworowych, oraz do łagodzenia skutków agresywnych terapii
przeciwnowotworowych (m.in. chemioterapia, radioterapia, immunoterapia).
Zawiera aktywowany molekularnie GALUSAN EPIGALLOKATECHINY
- silny przeciwutleniacz /100 razy silniejszy niż witamina C i 25 razy
silniejszy niż witamina E/pozyskany z ekstraktu z zielonej herbaty. Posiada
silne działanie przeciwnowotworowe i antymutagenne działające na guzy
nowotworowe: mózgu, szyi, piersi, żołądka, wątroby, prostaty, szyjki macicy
i jelita grubego.
OCOXIN wzmacnia system immunologiczny, ogranicza proces angiogenezy,
blokuje sygnał transdukcji czynnika wzrostu nowotworu, hamuje urokinazę
/enzym obecny w nowotworach złośliwych powstający w nerkach,
pobudzający proces fibrynolizy poprzez przyśpieszenie konwersji
plazminogenu do plazminy/ oraz syntezę kwasów tłuszczowych. Hamuje
ekspresję genów regulujących funkcje komórek, takie jak replikacja, wzrost,
różnicowanie lub apoptoza.
OCOXIN - znacznie zmniejsza częstotliwość i intensywność działań
niepożądanych, poprawia tolerancję pacjenta na chemioterapię
i immunoterapię, zmniejsza intensywność powstawania rumienia skóry
/przy radioterapii/. Zwiększa wrażliwość komórek nowotworowych na
działanie chemioterapii, radioterapii i immunoterapii. Zapobiega utracie
wagi i poprawia samopoczucie pacjenta.

AKTYWACJA MOLEKULARNA:

Proces biokatalityczny aktywacji molekularnej substancji czynnych zawartych
w preparacie OCOXIN znacznie wzmacnia biologiczną aktywność i
reaktywność biochemiczną wszystkich cząsteczek przeciwutleniaczy. W tym
procesie zaobserwowano zwiększoną synergię, między niektórymi użytymi
przeciwutleniaczami, która jest w stanie znacznie zwiększyć ich ogólną
zdolność przeciwtlenkową.
Aktywacja molekularna wzmacnia działanie wszystkich substancji czynnych
poddanych temu procesowi nawet 40-krotnie, zwiększając znacznie
ich bioprzyswajalność.

Każdego dnia coraz więcej pacjentów i lekarzy na
całym świecie potwierdza skuteczność OCOXINU.
Badania kliniczne przeprowadzone w prestiżowych szpitalach na całym
świecie pokazują specyficzne i selektywne działanie OCOXIN w leczeniu
różnych rodzajów raka.

Rak piersi, głowy i szyi oraz szyjki macicy.
- Większa tolerancja przy naświetlaniu i chemioterapii.
- Znacząca redukcja skutków ubocznych w tych terapiach.
- Poprawiony wskaźnik przeżycia i wskaźnik Karnofsky’ego.
- Znacznie zwiększone przystosowanie się pacjentów do leczenia.
- Znacząca poprawa stanu pacjenta, apetytu i jakości życia.
- Brak efektów ubocznych

Rak wątrobowo-komórkowy w fazie końcowej
- Większa szansa na przeżycie u pacjentów stosujących Ocoxin.
Zastosowanie terapii OCOXINem wydaje się być skutecznym i obiecującym sposobem
leczenia pacjentów z rakiem wątrobowo-komórkowym w zaawansowanych stadiach,
dla których obecnie nie ma innych możliwości leczenia.

Rak prostaty
- Większa tolerancja na promieniowanie i chemioterapię.
- Zmniejszenie skutków ubocznych tych terapii pozwala na dłuższe zabiegi.
- poziomy antygenu swoistego dla prostaty (PSA) są bardzo niskie we wszystkich
leczonych przypadkach, od 0,02 ng / ml do 7,91 ng / ml.
- Poprawia jakość życia pacjentów.
- Brak efektów ubocznych.

Rak żołądka i okrężnicy.
- Wzrost skuteczności chemioterapii.
· Stan pacjentów poprawia się lub stabilizuje w porównaniu do tych, którzy otrzymują
jedynie chemioterapię, i którzy odbiegają od normalnych parametrów.
- Zmniejszenie stresu oksydacyjnego wytwarzanego przez chemioterapię.
· Posiada wysoką zawartość molekularnie aktywowanych swoistych
przeciwutleniaczy, które są zdolne do uwalniania dużych ilości elektronów w celu
zneutralizowania działania wolnych rodników wytwarzanych przez chemioterapię.
- Powoduje ponowny rozwój glutationu komórkowego utraconego przez istnienie
nowotworów.

Choroby nowotworowe.
- wzrost tolerancji na radioterapię i chemioterapię. Znaczące zmniejszenie nasilenia
choroby oraz działań niepożądanych.
- poprawiony wskaźnik przeżycia i wskaźnik Karnosky-ego.Wskaźnik przeżycia i K.I.
zostały podwojone w grupie stosującej terapię ocoxinem w porównaniu z grupą nie
leczoną.
- Znacząca poprawa jakości życia. Zmniejsza napady depresji oraz większy optymizm
u pacjentów.
- Brak efektów ubocznych

Głowa i szyja, szyjka macicy, guz piersi i guzy przewodu pokarmowego.
- Grupy stosujące OCOXIN zakończyły leczenie bez żadnych przerw
- Rehabilitacja jest szybsza, a poprawa kliniczna znacznie wzrasta.
- Testy laboratoryjne nie wykazują żadnych zmian.
- brak znacznego pogorszenia stanu fizycznego lub zmian w przewodzie
pokarmowym (mniejsza biegunka).

STOSOWANIE

wskazania do stosowania - fiolki / kapsułki:
- Normalne przypadki:
1 fiolka roztworu doustnego OCOXIN co 12 godzin, przyjmować po głównych
posiłkach.
- Trudne przypadki z przerzutami:
1 kapsułka OCOXIN 3 razy dziennie, 30 min. przyjmować przed głównymi posiłkami
+ 1 fiolka (30ml) doustnego roztworu OCOXIN 3 razy dziennie, 30 min. po głównych
posiłkach.
- Dawka profilaktyczna, podtrymująca w przypadku remisji:
1 kapsułka OCOXIN 3 razy dziennie, przyjmować 30 min. przed głównymi posiłkami
Zalecany czas terapii: terapię należy stosować przez okres co najmniej 6 miesięcy.
OCOXIN można przyjmować przez dłuższy czas bez żadnych skutków ubocznych.

JAKOŚĆ

OCOXIN to najwyższej jakości produkt przeznaczony do stosowania przy terapiach
antynowotworowych, stworzony przez hiszpańską firmę Catalysis, która jako jedyna
na świecie opracowała unikalny proces aktywacji molekularnej, wzmacniający
działanie substancji czynnych nawet 40 KROTNIE!
OCOXIN płyn i kapsułki posiadają BADANIA KLINICZNE, co gwarantuje ich
skuteczność i najwyższą efektywność.
OCOXIN zawiera aminokwasy, witaminy , minerały i biologicznie aktywne
substancje naturalnego pochodzenia o wysokiej aktywności immunostymulującej i
przeciwutleniającej.
Produkty komplementarne, polecane do stosowania wraz z kuracją OCOXIN:
VIUSID – preparat stymulujący i wzmacniający układ immunologiczny organizmu,
OCOXIN CREAM – silnie regenerujący i nawilżający do pielęgnacji skóry naświetlonej.
Regeneruje skórę i pomaga eliminować poparzenia.

SKŁAD
SKŁAD / POSTAĆ

Proszek zawarty w kapsułce 631mg

ZAWARTOŚĆ W 3 KAPSUŁKACH
(porcja dzienna do spożycia) 1893mg

L-arginina

216 mg

L-cysteina

183,6 mg

Witamina C (kwas askorbinowy)

60 mg

Siarczan cynku

36 mg

Ekstrakt z zielonej herbaty
(Camellia sinensis Kuntze, 90% polifenoli)

22,5 mg

Siarczan manganu

9 mg

Siarczan cynamonu

2,7 mg

Witamina B6 (chlorowodorek pirydoksyny)

SKŁAD / POSTAĆ

Roztwór doustny zawarty w ﬁolce 30ml

2 mg

ZAWARTOŚĆ W 2 FIOLKACH
(porcja dzienna do spożycia) 60ml

Chlorek potasu siarczanu glukozaminy

1200 mg

L-glicyna

1200 mg

L-arginina

834 mg

L-cysteina

122,4 mg

Ekstrakt lukrecji

120 mg

Witamina C (kwas L-askorbinowy)

72 mg

Siarczan cynku

48 mg

Ekstrakt z zielonej herbaty
(Camelia sinensis Kuntze, 90% polifenoli)

15 mg

Kwas pantotenowy (pantotenian D-wapnia)

7,2 mg

Siarczan Manganu

2,4 mg

Witamina B6 (chlorowodorek pirydoksyny)

2,4 mg

Ekstrakt cynamonu

1,8 mg

Kwas foliowy
(kwas pteroilomonoglutaminowy)

240 ug

Witamina B12 (cyjanokobalamina)

1,2 ug

Alergeny: Zawiera skorupiaki.
Producent: CATALYSIS S.L. MADRID, SPAIN
Wyłączny dystrybutor w Polsce: ASPEN DISTRIBUTION Sp. z o. o.
Biuro Handlowe: ul. IX Poprzeczna 3, 04-637 Warszawa
Kontakt: Tel. +48 22 512 54 80, biuro@aspendistribution.pl, https://aspendistribution.pl

