The first mlm company to launch the ONE WORLD, ONE MARKET concept
Pierwsza firma mlm rozpoczynająca koncepcję JEDEN ŚWIAT, JEDEN RYNEK
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RECOGNITION
UZNANIA
The Founder
Założyciel
Dato’ Dr. Lim Siow Jin
Dato’ Dr. Lim Siow Jin, the founder of DXN, has a keen interest
in mushrooms and their relationship with human health
since his younger days. After graduating from the Indian
Institute of Technology, he started researching on Lingzhi
and human health locally and abroad for more than ten
years. In 1997, Dato’ Dr. Lim was conferred the PhD in Holistic
Medicine by the Indian Board of Alternative Medicines.
Dato’ Dr. Lim Siow Jin założyciel DXN, od młodości żywo interesował się grzybami i ich związkiem ze zdrowiem człowieka. Po
ukończeniu z Indian Institute of Technology, rozpoczął badania
na temat Reishi i zdrowia ludzi w kraju i zagranicą przez ponad
dziesięć lat. W 1997 roku, Dato’ Dr. Lim została przyznana tytuł
Doktora Nauk Humanistycznych (PhD = Doctor of Philosophy –
na polskie jest tłumaczone jako coś tak jak tytuł doktora) przez
Indian Bard Alternative Medicines (to będzie jakaś katedra medycyny alternatywnej, no chyba, ze izba medycyny alternatywnej)

ONE DRAGON CONCEPT
KONCEPCJA JEDNEGO SMOKA
The entire process from cultivation up to market is solely handled
by the company.
Cały proces od uprawy po obrót
(sprzedaż na rynku) jest obsługiwane przez spółkę

DILIGENT RESEARCH, ADVANCED PROCESSING
PILNE BADANIA, ZAAWANSOWANE
PRZETWARZANIE
Continues improvement of product quality,
to strengthen buyer's confidence.
Ciągłe doskonalenie jakości produktu
by wzmocnić zaufanie konsumentów

DXN PRODUCT SERIES
Serie produktów DXN

HEALTH FOOD SUPPLEMENT SERIES

Ganocelium (GL)
Ganocelium (GL)

SERIA SUPLEMENTÓW ZDROWEJ ŻYWNOŚCI

Ganocelium (GL) contains Ganoderma
lucidum. It is different from Reishi Gano
(GL) as the Ganoderma lucidum used are
harvested from a 18-day old mycelium of
Ganoderma lucidum. The mycelium is rich
in polysaccharides, organic germanium,
vitamins and minerals. It has excellent
effect in improving general well-being.

Reishi Gano (RG)
Reishi Gano (RG) is a kind of mushroom
essence (Ganoderma lucidum) containing
polysaccharides, adenosine, triterpenoids, protein and fibre. The Ganoderma
lucidum used are harvested from a
90-day old red mushroom. Daily intake of
Reishi Gano (RG) assists in the maintenance of general well-being.

HF 003, 004 & 035

HF 001, 002 & 034

Reishi Gano (RG) to rodzaj esencji grzyba
(Ganoderma
lucidum),
zawierające
polisacharydy, adenozyna, triterpenoids (z
chemii, to C30 ) białka i błonnik. Ganoderma lucidum jest zbierana z 90-dniowych
czerwonych grzybów. Dzienne spożycie
Reishi Gano (RG) pomaga w utrzymaniu
ogólnego dobrego samopoczucia

Zawiera Ganoderma lucidum. Inaczej niż Reishi
Gano (GL) , Ganoderma lucidum są zbierane z
18-dniowej grzybni Ganoderma lucidum.
Grzybnia jest bogata w polisacharydy, organicznego germanu, witaminy i minerały. Ma
doskonały wpływ na poprawę samopoczucia.

DXN Cordyceps Capsule
Kapsułki Cordyceps DXN
Składają się w 100% z wyciągu z Cordycesu.
Zawiera dużą ilość składników odżywczych i związków bioaktywnych, takich
jak: kwas corycepic, cordycepin, aminokwasy, kwas glutaminowy, polisacharydy,
witaminy B12 i wiele innych.
Kapsułki Crdyceps DXN to cenny
suplement
diety,
który
pomaga
zwiększyć Twoją
wytrzymałość
i
odporność organizmu

HF 031

Spirulina, a type of blue-green algae is rich
in protein, beta carotene, chlorophyll,
anti-oxidants, minerals and other essential
nutrients that our body need. Besides, it is
well-known as one of the best alkaline
food, which helps to change weak acidic
body condition to a healthy alkaline one.
DXN Spirulina Tablet contains natural
Spirulina which provides you with a variety
of nutrients to keep you healthy and
energetic.

HF 024

DXN Cordyceps Capsule consists of 100%
Cordyceps sinesis. It contains abundance of
nutrients and bioactive compound such as
cordycepic acid, cordycepin, amino acid,
glutamic acid, polysaccharides, vitamin B12
and many more. DXN Cordyceps Capsule is a
precious food supplement that helps to
increase your endu rance and body stamina.

DXN Spirulina Tablet
Kapsułki Spirulina DXN
Spirulina rodzaj niebiesko-zielonej algi są
bogate w białka, beta-karoten, chlorofil,
antyoksydanty, minerały i inne niezbędne
składniki odżywcze, potrzebne dla naszego
organizmu (ciała). Poza tym, jest dobrze znany
jako jeden z najlepszych żywności zasadowej
(alkalicznej), która pomaga zmienić lekko
kwaśną kondycję organizmu w zdrową
alkaliczną (zasadową).
tabletka Spiruliny DXN zawiera naturalną
Spirulinę, które oferuje wiele składników
odżywczych dla Twojego zdrowia i energii.

FOOD & BEVERAGE SERIES

DXN Lingzhi Black Coffee
DXN Lingzhi Black Coffeet

SERIA PRODUKTÓW SPOŻYWCZYCH I NAPOJÓW

A unique formula of DXN Lingzhi Black
Coffee 2 in 1, contains finest quality of
instant coffee and Ganoderma extract.
DXN Lingzhi Black Coffee is sugar free
and it is suitable for those who like to
limit their sugar intake.

DXN Lingzhi Coffee 3 in 1
DXN Lingzhi Kawa 3 w 1
DXN Lingzhi Coffee 3 in 1 is specially
blended with finest quality coffee
beans and 100% pure Lingzhi which
no artificial colouring and preservatives. It is very refreshing and healthy.

FB 054

FB 002

DXN Lingzhi Kawa 3 w 1 jest specjalnie
dobraną z najlepszych ziaren kawy i
100% (stuprocentowej) czystej Linghzi
(Reishi), które jest bez sztucznych
barwników i konserwantów. Jest
bardzo orzeźwiający i zdrowy.

Unikalna formuła DXN Lingzhi Black Coffee 2 w
1, zawiera najwyższej jakości kawę instant i
ekstrakt Ganoderma.
DXN Lingzhi Black Coffee zawiera cukier wolny
i to jest odpowiednie dla tych, którzy chcą
ograniczyć spożycie cukru.

DXN Cocozhi
DXN Cocozhi

Spirulina are well-known as a balanced
nutritious food while the high fiber cereals
are usually recommended by the nutritionists. DXN Spirulina Cereal is made from high
quality cereals and spirulina powder thus it
is one of your best nutritional source.

DXN Cocozhi jest wyprodukowany z
najlepszego kakao z ekstraktem z
Ganodermy.
Jest w postaci gotowego do picia
proszku, który daje Ci czekoladowy
smak.
Oprócz doskonałego aromatu kakao
możesz również korzystać z dobrodziejstw Ganodermy.
Wystarczy wsypać zawartość do filiżanki
z gorącą wodą i wymieszać by rozkoszować się orzeźwiającym napojem, który
nadaje się dla całej rodziny.

FB 025
FB 032

DXN Cocozhi is formulated from the finest
cocoa with Ganoderma extract. It is in a ready
to drink powder form which gives you a
chocolate taste. Besides the excellent cocoa
aroma, you can also enjoy the benefits of
Ganoderma. Just pour the contents in a hot
cup of water and stir to enjoy a refreshing drink
which is suitable for the whole family.

DXN Spirulina Cereal
Płatki zbożowe ze spiruliną DXN
Spirulina jest dobrze znana jako zrównoważony pełnowartościowy odżywczy produkt
spożywczy, podczas gdy płatki zbożowe z
wysoką zawartością błonnika jest zwykle
zalecany przez dietetyków. Płatki zbożowe ze
spiruliną firmy DXN są wykonane z wysokiej
jakości zbóż i proszku spirulina więc są
jednym z najlepszych źródeł żywieniowych.

DXN EuCafe
DXN EuCafe
Idealne połączenie ekstraktów z
wybranych korzeni Tongkat Ali i
najlepszej jakości kawy w proszku,
w opakowaniu kawa instant, łatwa w
przygotowaniu i konsumpcji.
Wraz z jej wybornym i aromatyczne
smakiem kawy, Eucafe z pewnością jest
naturalnym napojem, któremu po prostu
nie można się oprzeć!

FB 028 & 053

DXN Cordypine is a well blend of quality
cordyceps with naturally fermented pineapple
juice. DXN Cordypine is a potent formula as the
pineapple enzymes produced from fermentation are capable of working synergistically
with cordyceps giving better result and
excellent performance.

FB 040

A perfect blend of the extracts from selected
Tongkat Ali roots and premium quality coffee
powder; in a premix instant coffee packet for
easy preparation and consumption. Together
with its delicious and aromatic coffee flavour,
Eucafe is certainly a natural beverage that you
simply can’t resist!

DXN Cordypine
DXN Cordypine
DXN Cordypine jest dobrym połączeniem
Cordyceps jakości z naturalnie fermentowanym sokiem ananasowym. DXN
Cordypine jest mocną formułą w wyniku
fermentacji ananas produkuje enzymy
które są w stanie pracować synergistycznie z Cordycepsem dając lepsze wyniki i
doskonałą wydajność.

DXN Zhi Mint Plus
DXN Zhi Mint Plus

DXN Zhi Mocha
DXN Zhi Mocha

Throat iritation? Bad breath? DXN brings
you the innovative Zhi Mint Plus. With one
in your mouth, icy cool and soothing relief
will be instantaneous. Not only will it stop
your cough, dissolve your phlegm and
bring soothing relief to your throat, but you
will also feel cool and fresh.

FB 051 & 055

DXN Zhi Mocha jest odmianą kawy Lingzhi
specjalnie spreparowany dla miłośników
kawy, którzy jednocześnie lubią smak
czekolady. Ten bogaty i aromatycznych Zhi
Mocha jest wymieszane z instant w proszku
kawy wykonany z wybranych ziaren kawy,
ekstrakt Ganoderma i proszku kakaowego.
Teraz miłośnicy kawy mogą delektować się
smakiem i cieszyć się tym wyjątkowym,
różniącym się od innych kaw bogatym
smakiem

FB 034

DXN Zhi Mocha is a variety of Lingzhi coffee
specially concocted for coffee lovers who love
the taste of chocolate as well. This rich and
aromatic Zhi Mocha is blended with instant
coffee powder made from the selected coffee
beans, Ganoderma extract and cocoa powder.
Now, coffee lovers can savour and enjoy the
diffrence of this exquisite Zhi Mocha without
the overly rich feeling.

Podrażnienie gardła? Nieświeży oddech?
DXN przynosi Tobie innowacyjne Zhi Mint
Plus.
Z jednym w Twoich ustach, poczujesz
lodowate zimno i kojąca ulga, natychmiast
poczujesz kojącą ulgę i lodowate zimno
Nie tylko zatrzyma się kaszel, rozpuszczają się
flegmy i przyniesie kojącą ulgę do gardła, ale
również poczujesz chłód i świeżość.

DXN Zhi Ca Plus
DXN Zhi Ca Plus
DXN Zhi Ca Plus to cukierki o bogatym i
aromatycznym smaku kawy, specjalnie
dla
użytkowników,
którzy
chcą
ograniczyć spożycie cukru. Są wykonane
z selekcji ziaren kawy wysokiej jakości z
najlepszego ekstraktu Ganoderma. DXN
Zhi Ca zaspokaja Twoją zachciankę
słodkości jednocześnie TY czujesz się
naenergetyzowany

FB 048

DXN Reishi Gano Tea does not only include
benefits of tea but also blended with high
quality Reishi Gano powder to improve
your health by regular consumption. DXN
Reishi Gano Tea, without added preservatives, artificial colourings and flavourings,
refreshes your mind and body, aids
digestion and helps to maintain your
youthful appearance.

FB 041

DXN Zhi Ca Plus is a rich and aromatic coffee
flavoured candy specially made for consumers
who wish to limit their sugar intake. It is made
from a selection of coffee beans of premium
quality with the added benefits of Ganoderma
extract. DXN Zhi Ca indulges your sweet tooth
whilst making you feel energized.

DXN Reishi Gano Tea
DXN Reishi Gano tea
DXN Reishi Gano herbata nie obejmuje tylko
liści herbaty, ale również jest wymieszana z
wysokiej jakości proszkiem Gano Reishi dla
poprawy Twojego zdrowia poprzez regularne spożywanie. Herbata DXN Reishi Gano,
bez dodatku konserwantów, sztucznych
barwników i aromatów, odświeża umysł i
ciało, pomaga w trawieniu i pomaga
utrzymać młodzieńczy wygląd.

PERSONAL CARE SERIES

DXN Vita Cafe
Vita café
Ekskluzywna kawa 6 w jednym zawiera
żeńszeń, Tongkat Ali i ekstrakt z
Ganodermy.
Jest orzeźwiająca z wykwintnym
tradycyjnym smakiem i zachwycającym
charakterystycznym aromatem.

Ganozhi™ Soap
Mydło Ganozhi™
Mydło Ganozhi jest specjalnie opracowane i
wzbogacony o ekstrakt Ganoderma i olej
palmowy. Delikatnie myje skórę zachowując
jej naturalne oleje bez uszkodzenia struktury
skóry. Poza tym, korzystanie z oleju palmowego, który jest bogaty w witaminę E i przeciwutleniacz agentów pomaga w regeneracji
skóry i opóźnia proces starzenia się.
Mydło Ganozhi pozostawia na uczucie skóry
gładkiej i bardziej miękkiej.

PC 001

Ganozhi Soap is specially formulated and
enriched with Ganoderma extract and
palm oil. It gently cleanses the skin while
preserving its natural oils without damaging skin structure. Besides, the use of palm
oil which is rich with vitamin E and
anti-oxidant agents help to revitalize your
skin and delays the aging process. Ganozhi
Soap leaves your skin feeling smoother
and softer.

FB 049

An exclusive 6-in-1 coffee added with Ginseng,
Tongkat Ali and Ganoderma extract. It is
refreshing with exquisite traditional flavour
and delightful distinctive aroma.

SERIA OSOBISTEJ PIELEGNACJI

DXN
Shampoo
Szampon DXN Ganozhi™

DXN
Toothpaste
Pasta do zębów DXN Ganozhi™

PC 004

DXN Ganozhi Shampoo ze zrównoważonym pH jest odpowiedni dla każdego
rodzaju włosów. Wzbogacony o ekstrakt
Ganoderma i witaminę B5, DXN Ganozhi
szampon jest łagodny i sprawia, że Twje
włosy stają się zdrowsze, bardziej miękkie i
błyszczące.

DXN Ganozhi Toothpaste does not
contain saccharin and colouring. It
contains high quality Ganoderma
extract, food gel, menthol and food
flavouring. It can effectively cleanse
your teeth thus leaving a plesant
taste in your moth. It also makes
your teeth healthier and brighter.

Pasta do zębów DXN Ganozhi bez sacharyny i
barwników. Zawiera wysokiej jakości ekstrakt z
Ganoderma, żel roślinny , mentol i naturalne
środki aromatyzujące. Może ona skutecznie
czyścić zęby pozostawiając przyjemny smak w
Twoich ustach. To również czyni Twoje zęby
zdrowszymi i piękniejszymi.

PC 006

DXN Ganozhi Shampoo with pH balance is
suitable for all hair types. Enriched with
Ganoderma extract and vitamin B5, DXN
Ganozhi Shampoo is mild and makes your
hair healthier, softer and shinier.

Growing stage of DXN’s Ganoderma
Reishi Gano is a combination of 6 species of ganoderma.
Reishi Gano jest połączeniem 6 gatunków ganodermy.

Etapy uprawy DXN’s Ganoderma

Peacock Gano
Peacock Gano

Kimshen Gano
Kimshen Gano

Growing of Mycelium (1 week)
Uprawa (Wzrost) Grzybni (Cymelium)
1 tydzień

Brain Gano
Brain Gano
-JWFS(BOPt.ÈK

(BOP

Growing of Deer Horn Ganoderma (1 month)
Uprawa (Wzrost) w Generatorze Ganodermy
(1 miesiąc)

Matured Stage (3 months)
Etap dojrzewania (3miesiace)

During the growing process of
Ganoderma, the colour changes from
white, yellow, red to purple and dark
colour. Red colour shows that
Ganoderma is matured.
Podczas procesu dojrzewania zmienia
się kolor (barwa) z białego, żółtego,
czerwonego na purpurowy i ciemny
kolor. Czerwony kolor pokazuje, że
Ganoderma dojrzewa.

Heart Gano
Heart Gano

Ruyl Gano
Ruyl Gano

Intermediate Growing Stage (2 months)
Pośredni etap dojrzewania (2 miesiące)

Comparison between
Wild Ganoderma and DXN Ganoderma

DXN MARKETING PLAN
PLAN MARKETINGOWY DXN

Porównanie między
Dziką Ganodermą i Ganoderma DXN
Do you want?
Czy chcesz?

DXN Ganoderma
Ganoderma DXN

Wild Ganoderma
Dzika Ganoderma

How to get it?
Jak to osiągać?
Let us tell you...
Pozwól, że CI powiemy…

Back View of Wils Ganoderma
Widok od tyłu Dzikiej Ganodermy

Back View od DXN Ganoderma
Widok od tyłu Ganodermy DXN

FEATURES OF MARKETING PLAN
CECHY PLANU MARKETINGOWY
01

Global plan
Globalny plan

02

Energy saving plan
Plan oszczędzania energii

03

Low pressure, high reward
Niskie ciśnienie, wysokie wynagrodzenie

04

Enjoy worldwide profit sharing and overriding
Profity I narzędzia udostępniane na całym świecie

05

Reward for depth expansion
Nagroda za głęboką ekspansję

06

Better reward for width expansion
Lepsze nagrody za szerokie ekspansje

07

Flexible network
Elastyczna sieć

08

Fair plan
Jasny (sprawiedliwy, uczciwy) Plan

09

Low breakaway target
Cichy (niski, prosty) odrywa się od całości frakcyjny cel
(obiekt, zgodny z planem

10

Achievable plan
Osiągalny plan

11

Retirement plan
Plan emerytalny

12

Win win plan
plan wygrany-wygrany

13

Combination of static & dynamic plan
Połączenie statycznego i dynamicznego planu

14

14 ranks for promotion
14 stopni awans

15

Two Travel Seminar Incentives for different
categories of qualifier
Dwie Podróże Seminarium Zachęty
dla różnych kategorii kwalifikator

Gift that your dreams?
Dar Twoich marzeń?

The recognizable
worldwide business network
Rozpoznawalna na całym
świecie marka biznesowa

Opportunity to travel around the world
Szansa na podróż dookoła świata

RECOGNITION & REWARDS
UZNANIA I NAGRODY
Failure will not halt, Triumph will aid,
Glory is Forever.
Chwała na zawsze, chwała trwa wiecznie,
zwycięstwo trwa wiecznie.

YOUR SUCCESS IS OUR MISSION
TWÓJ SUKCES JEST NASZĄ MISJĄ

TRAVEL SEMINAR INCENTIVE
MOTYWACYJNE SEMINARIA PODÓŻNICZE

“HAND in HAND” CREATE SUCCESS
RAZEM TWORZYMY SUKCES

COMPANY AWARDS
DXN INFORMACJE

DXN INFORMATION
DXN INFORMACJE

CREATES BETTER LIFE IN FUTURE WITH DXN
Z DXN TWORZYMY LEPSZE ŻYCIE W PRZYSZŁOŚCI

DESTINY is not a matter of FATE,
indeed a matter of CHOICES.
PRZEZNACZENIE nie jest kwestią LOSU,
W rzeczywistości jest kwestią WYBORU.

LETS WORK TOGETHER TO PURSUE VICTORY
WSPÓŁPRACUJMY RAZEM BY OSIAGNĄĆ ZWYCIĘSTWO

Take the test, to past the test.
Take the challenge, live as a legend.
Podejmij ryzyko, osiągniesz sukces
Podejmij wyzwanie, żyj tak, jak legenda

Nothing can be done without hope.
Nothing can be achieve without act upon.
Nie można nic zrobić bez nadziei.
Nic nie można osiągnąć bez wcześniejszych działań

