
PROSPECT – VĂ RUGĂM SĂ-L CITIȚI CU ATENȚIE! 

OCOXIN® Soluție Orală - Cutie cu 15 flacoane buvabile a cate 30ml  

Ce este OCOXIN® Soluție Orală? 

OCOXIN® Soluție Orală este un supliment alimentar imunonutrițional cu micronutrienți hidrosolubili, construit pe bază de extracte 
vegetale bogate în EGCG/galat de epigalocatechina, acizi glicirizinic și cinamic, aminoacizi si vitamina C, care contribuie la 
mentinerea functionarii normale a sistemului imunitar. 

Oricare celulă, țesut sau sistem de țesuturi care formează organele are nevoie de anumite concentrații de micronutrienți specifici. 
Numai asigurând un aport micronutrițional cât mai apropiat de cel fiziologic se obține mediul intern necesar funcționarii optime și 
capacității crescute de a se opune acțiunii agenților interni sau externi care încearcă permanent să le destabilizeze. O astfel de 
structură, bine echilibrată din punct de vedere micronutrițional, va avea o viață mai lunga, o funcționare optimă și un răspuns mai bun 
la tratamentele medicale, dacă acestea sunt necesare. Nici celulele sistemului imunitar și nicio altă celulă din organism aflată pe 
perioada ciclului de diviziune celulară nu se abat de la aceasta regulă. 

Acest supliment alimentar a fost creeat pentru a ajuta, din punctul de vedere al asigurării cantităților optime de micronutrienți 
hidrosolubili pe acele persoane care necesită diete imunonutriționale1. 

1Imunonutriția este ramura cercetării nutriționale care se ocupă cu studierea efectelor nutrienților (macronutrienți, vitamine, minerale și 
oligo-elemente) asupra inflamației, formării celulelor albe, formării de anticorpi și rezistenței la boli - Taber’s Cylopedic Medical 
Dictionary, editia 2005, pag. 1072. 

Ce conține OCOXIN® Soluție Orală? 

Ingrediente active Cant./2doze (60ml) %VNR* Ingrediente: apa distilata, sulfat de glucozamina clorura de 
potasiu (crustacee); L-glicina; L-acid malic; L-arginina; L-
cisteina; extract din rizomi de Lemn-dulce (Glycyrrhiza 
glabra), sursa de acid glicirhizinic***; conservanti: benzoat de 
sodiu, sorbat de potasiu; Vitamina C/acid L-ascorbic;  sulfat 
de zinc heptahidrat; potentiator de aroma: Floarea-pasiunii; 
extract apos din frunze de Ceai-verde (Camellia sinensis), 
sursa de polifenoli; indulcitor: sucraloza; Vitamina 
B5/pantotenat de calciu; sulfat de mangan monohidrat; 
Vitamina B6/clorhidrat de piridoxina; extract apos din coaja de 
Scortisoara (Cinnamomum verum), sursa de acid cinnamic; 
acid folic; Vitamina B12/cianocobalamina.  
*Valoare Nutritionala de Referinta cf. Regulament 1169/2011; 
** doza zilnica nu a fost stabilita;  

Glucozamina HCl 1200mg ** 

L-Glicina  1200mg ** 

L-Acid malic  720mg ** 

L-Arginina  384mg ** 

L-Cisteina  122,4mg ** 

Vitamina C 72mg 90 

Zinc 19,44mg 194 

Acid patotenic 7,2mg 120 

Mangan 0,87mg 43,5 

Vitamina B6 2,4mg 171 

Acid folic  240mcg 120 

Vitamina B12 1,2mcg 48 

 

Care sunt rolurile acestei combinații de micronutrienți? 

Micronutrienții îndeplinesc funcții multiple în organism, iar deseori nu pot fi sintetizați de acesta. De aceea trebuiesc aduși din exterior 
prin hrană (alimente sau suplimentare alimentare) sau medicație. Medicul, farmacistul sau nutriționistul dieteticianul vă pot explica 
rolul și funcțiile particulare ale micronutrienților din OCOXIN® Soluție Orală în funcționarea optimă a organismului. 

Folații (Acidul folic) contribuie la: Sinteza normală a aminoacizilor ■ Buna funcționare a hematopoiezei ■ Metabolismul normal al 
homocisteinei ■ Menținerea sănătății psihice ■ Funcționarea normală a sistemului imunitar ■ Reducerea oboselii și extenuării ■ 
Procesul de diviziune celulară. 

Acidul pantotenic (Pantotenatul de calciu) contribuie la: ■ Metabolismul energetic normal ■ Sinteza normală și la metabolizarea 
hormonilor steroizi, a vitaminei D și a unor neurotransmițători ■ Reducerea oboselii și extenuării ■Performanță mentală normală. 

Vitamina B6 contribuie la: ■ Sinteza normală a cisteinei ■ Metabolismul energetic normal ■ Funcționarea normală a sistemului 
nervos ■ Metabolismul normal al homocisteinei ■ Metabolismul normal al proteinelor și glicogenilor ■ Menținerea sănătății psihice ■ 
Formarea normală a globulelor roșii ■ Funcționarea normală a sistemului imunitar ■ Reducerea oboselii și extenuării ■ Reglarea 
activității hormonale. 



Vitamina B12 (Ciancobalamina) contribuie la: ■ Metabolismul energetic normal  ■ Funcționarea normală a sistemului nervos ■ 
Metabolismul normal al homocisteinei ■  Menținerea sănătății psihice ■ Formarea normală a globulelor roșii ■ Funcționarea normală 
a sistemului imunitar ■ Reducerea oboselii și extenuării ■ Procesul de diviziune celulară. 

Vitamina C creste absorbtia fierului si contribuie la: ■ Menținerea funcționării normale a sistemului imunitar în timpul exercițiilor fizice 
și după acestea ■ Formarea normală a colagenului pentru funcționarea normală a vaselor de sânge, a sistemului osos, a 
ligamentelor, gingiilor și dinților ■ Metabolismul energetic normal ■ Funcționarea normală a sistemului nervos ■ Menținerea sănătății 
psihice ■ Funcționarea normală a sistemului imunitar ■ Protejarea celulelor împotriva stresului oxidativ ■Reducerea oboselii și 
extenuării ■ Regenerarea formei reduse a Vitaminei E. 

Zincul contribuie la: ■ Metabolismul acido-bazic normal ■ Metabolismul normal al carbohidraților ■ Funcția cognitiva normală ■ 
Sinteza normală a ADN ■ Menținerea fertilității și reproducerii normale  ■ Metabolismul normal al macronutrienților ■ Metabolismul 
normal al acizilor grași ■ Metabolismul normal al Vitaminei A ■ Sinteza normală a proteinelor ■ Menținerea sănătății sistemului osos 
■ Menținerea sănătății părului ■ Menținerea sănătății unghiilor  ■ Menținerea sănătății pielii ■ Menținerea vederii normale ■ 
Funcționarea normală a sistemului imunitar ■ Protejarea celulelor împotriva stresului oxidativ ■ Procesul de diviziune celulară. 

Manganul contribuie la: ■ Metabolismul energetic normal ■ Menținerea sănătății sistemului osos ■ Formarea normală a țesuturilor 
conjunctive ■ Protejarea celulelor împotriva stresului oxidativ 

Informatii nutritionale/100ml: valoare energetica 107 Kj (25 Kcal); grasimi 0,2g; glucide 1,4g; proteine 4,5g 

Cine și când poate utiliza OCOXIN® Solutie Orală? 

OCOXIN® Soluție Orală este destinat echilibrării dietei copiilor și adulților care necesită diete imunonutriționale1.    

Cum se utilizeaza OCOXIN® Solutie Orală? 

Agitati flaconul. Desurubati capacul si consumati continutul flaconului ca atare sau diluat in lichidul preferat (apa, ceai, suc, lapte), 
dupa micul dejun si cina. ●ADULTI: cate 1 flacon de 2 ori pe zi. ● COPII: cate 1/2 flacon de 2 ori pe zi.  

În cadrul anumitor regimuri igieno-dietetice speciale de imunonutriție, medicul sau dieteticianul/nutriționistul, în funcție de propria sa 
experiență, poate să indice o altă utilizare sau o combinare a preparatului cu ONCOXIN® Capsule și/sau cu Vitamina D3. Respectați-
i indicațiile!  

Precauții - a nu se depăsi doza recomandata pentru consumul zilnic decât la indicația medicului. Acest preparat nu înlocuiește un 
regim alimentar variat și echilibrat si un mod de viata sanatos si nu poate fi considerat o sursă unică de hrană! A nu se lăsa la 
îndemâna si la vederea copiilor mici. Atât timp cât nu se depășeste doza de 60 ml pe zi, preparatul poate fi utilizat timp îndelungat 
fără efecte secundare. 

Contraindicații - Hipersensibilitatea la oricare dintre ingrediente. Daca consumul acestui produs provoaca fenomene neplacute, 
intrerupeti utilizarea și adresați-vă medicului sau farmacistului. 

Condiții de păstrare - A se pastra in cutia de carton originala, la loc uscat si racoros.  

Valabilitate – 3 ani de la data producției. A se consuma, de preferință, inainte de sfarsitul lunii inscripționate pe ambalaj. 

Producator: Catalysis S.L., Spania  

Detinator notificare si Distribuitor: A&A Naturomedica BIO-Dietetic Group SRL, Bucuresti, Luptatorilor 56. Comenzi la: 0721 
328509 sau www.depozitbio.ro 

Notificat la SNPMAPS, nr. AA 12190/2018 

OCOXIN® Soluție orală este disponibil in farmacii. Alte adrese web utile: 

- Alte informații despre produs: www.viusid.ro . 

- Comenzi depozit: www.depozitbio.ro . 

- Magazin on-line cu peste 1000 produse (alimentare bio și dieteice, suplimente alimetare ortomoleculare, igieno-cosmetice 

si dermato-cosmetice) premium: www.farmaciaortomoleculara.ro . 

http://www.depozitbio.ro/
http://www.viusid.ro/
http://www.depozitbio.ro/
http://www.farmaciaortomoleculara.ro/

