
OONNCCOOXXII NN  SSOOLL UUŢŢ II EE  OORRAALL ĂĂ     
(( pp rr oo ss pp ee cc tt   dd ee ss tt ii nn aa tt   ee xx cc ll uu ss ii vv   ss pp ee cc ii aa ll ii şş tt ii ll oo rr   dd ii nn   dd oo mmee nn ii uu ll   ss ăă nn ăă tt ăă ţţ ii ii ))   

Producator:  Laboratorios Catalysis, S. L. Madrid , reprezentate prin Catalysis – 021 / 667 82 72.  
Mod de prezentare:  flacon a 500 ml cu dozare automat ă; 
Compozi ţie medie pentru 100 ml produs:  Arginin ă – 640 mg; Glicin ă – 2000 mg; Glucozamin ă – 2000 mg; Germaniu-
Cistein ă - 204 mg; Acid malic – 1200 mg; Vitamina B 5 – 12 mg (100% D.F.Z); Vitamina B 6 – 4 mg (100% D.F.Z); 
Vitamina B 9 – 400 µg (100% D.F.Z); Vitamina B 12 – 2 µg (100% D F.Z); Vitamina C – 120 mg (100% D.F.Z); S ulfat de 
zinc – 80 mg (97% D.F.Z); Sulfat de mangan – 4 mg ( 36% D.F.Z); Acid glicirhizinic – 200 mg (molecul ă inductoare a 
sintezei de interferon proprie organismului, extras  din radix-ul plantei Glycyrrhiza glabra); Extract de ceai 
verde - 25 mg (cu con ţinut de minimum 30% acid gallic şi catechine, dintre care cel pu ţin o treime fiind 
reprezentat ă de epigallocatechin-3gallat, respectiv 2,5 mg. Pe lîng ă bioflavonoidele de calitate superioar ă, 
extractul de ceai verde con ţine metilxantine, fluorine, cafein ă, tein ă, lignin ă, clorofil ă); Extract uscat de 
arbore de cinnamon - 3 mg (con ţine acid cinnamic, o auxin ă extrem de potent ă dar foarte rar ă); Metilparaben sodic 
– 100 mg; Ap ă distilat ă s.q.f 100 ml. 
Indica ţii:  preparat dietetic special, de uz profesional, ddeess tt ii nnaatt   nnuutt rr ii ţţii eeii   ssppeecc ii aall ee  aa  ppeerr ssooaanneell oorr   ccuu  aaff eeccţţii uunnii   
oonnccooll ooggii ccee  şşii   mmaaii   aall eess   aa  cceell oorr   ssuuppuussee  tt rr aatt aammeenntt eell oorr   oonnccooll ooggii ccee  aaggrr eess ii vvee  (terapie citostatic ă, radioterapie, 
interferonoterapie, etc.)  
Administrare:  - copiii pân ă la 16 ani: câte 12,5 ml la 12 ore; - adul ţii: pân ă la 50 ml/zi împ ăr ţit în 2-3 prize.  
A nu se dep ăşi 50 ml pe zi!  Administrarea trebuie f ăcut ă în doze maxime pe toat ă perioada terapiilor oncologice 
agresive (chirurgie, chimioterapie, radioterapie, i nterferonoterapie, etc.) şi înc ă cel pu ţin o lun ă dup ă 
încheierea acestora, urmînd ca în continuare, fie ( de preferat) s ă se men ţin ă doza maxim ă fie s ă se treac ă la o 
doz ă mai mic ă, de între ţinere (12,5 ml/zi la copii sub 16 ani şi 25 – 37,5 ml/zi la adul ţi), fie s ă se recurg ă la 
diferite doze şi combina ţii ale produselor OXCOXIN capsule  şi VIUSID  pulbere solubil ă sau sirop . Pentru ob ţinerea 
rezultatelor optime, preparatele respective trebuie  utilizate pe perioade cât mai îndelungate (minim 3  luni). 
Propriet ăţi:  - L-arginina – reduce ureea sangvin ă şi urinar ă, cre şte r ăspunsul imun şi num ărul limfocitelor T, 
are propriet ăţi antitumorale fiind şi precursor în sinteza oxidului nitric, gaz puterni c antioxidant care inhib ă 
cre şterea tumoral ă şi diseminarea celulelor neoplazice, fapt bine cunos cut mai ales în carcinoame printre care 
cel intestinal, mamar şi pancreatic; - N-acetil-cisteina – aminoacid tiolic, antioxidant şi precursor în sinteza 
oxidului nitric; -  glicina  – aduce creatin ă suplimentar ă, cre şte catabolizarea glicogenului, reduce aciditatea 
gastric ă, m ăre şte puternic r ăspunsul imun; -  glucozamina  – are poten ţial caracter antiviral; - acidul malic  – 
antioxidant foarte puternic cu poten ţial caracter antiviral; -  vitamina B 5 – favorizeaz ă sinteza anticorpilor şi a 
limfocitelor, îmbun ăt ăţeşte formarea hematiilor şi mielinei; - vitamina B 6 – este important ă în biosinteza 
globulelor ro şii, anticorpilor şi limfocitelor CD 4, poten ţeaz ă sistemul imun şi cre şte absorb ţia şi efectul 
celorlalte vitamine. - vitamina B 9 – antianemic ă, cre şte apetitul, previne ulcera ţiile bucale şi cre şte absorb ţia 
vitaminei B 12; - vitamina B 12 – administrat ă în doze zilnice mici, strict controlate, are ac ţiune antianemic ă, 
revitalizant ă, de cre şte a apetitul şi de optimizare a func ţionalit ăţii 
sistemului nervos–– vitamina C  - compus imunomodulator, puternic antioxidant, neu tralizeaz ă mul ţi radicali liberi 
şi unele substan ţe cancerigene printre care şi nitrozaminele. Dietele care asociaz ă cantit ăţi opime şi regulate 
de vitamina C cu polifenoli, poate ajuta în profila xia cancerului şi chiar la combaterea acestui. Astfel, 
cancerele de esofag, pancreas, colon, rect, col ute rin, vezic ă, piele, mamar şi laringian apar mult mai rar la 
persoanele care au o diet ă bogat ă în vitamina C şi polifenoli; - zincul  - publica ţii recente arat ă c ă acest 



element este necesar func ţion ării optime a sistemului imun al c ărui rol este deosebit de important în lupta 
împotriva cancerului. Este puternic antioxidant, bi ocatalizator esen ţial în sinteza proteinelor, ADN-ului şi 
insulinei, cre şte nivelul limfocitelor T şi poten ţeaz ă func ţiile leucocitare, mic şoreaz ă probabilitatea apari ţiei 
cancerelor; – acid cinnamic – un acid gras aromatic con ţinut de extractul de arbore de cinnamon  – este o auxin ă 
puternic antioxidant ă şi cu activitate antitumoral ă demonstrat ă împotriva tumorilor maligne umane incluzând 
melanoamele, glioblastoamele, cancerele de prostat ă, pl ămâni, colon etc. Auxinele sunto clas ă de hormoni vegetali 
cu rol în reglarea cre şterii şi diferen ţierii celulare.  Acidul cinnamic  î şi manifest ă ac ţiunea antitumoral ă prin: 
„arestul” celulelor în ciclul celular (fapt demonst rat în tumorile solide umane printre care melanomul , 
adenocarcinomul prostatic refractar la tratamentul hormonal, cancerul pulmonar şi glioblastomul), inducerea 
diferen ţierii celulare, pierderea invazivit ăţii tumorale şi modularea expresiei genelor implicate în controlu l 
cre şterii celulare şi a imunogenicit ăţii; - epigalocatequin-3-gallat-ul  – con ţinut pe lâng ă al ţi bioflavonoizi şi 
polifenoli de extractul de ceaiul verde – are o puternic ă ac ţiune antioxidant ă şi antitumoral ă confirmat ă prin 
numeroase studii de specialitate. Aceste substan ţe pot asigura probabil protec ţie împotriva cancerului, pot 
inhiba dezvoltarea tumoral ă, suprima activitatea carcinogenilor şi bloca numero şii agen ţi implica ţi în apari ţia 
şi dezvoltarea cancerului. Astfel, epigallocatechin-3gallatul  are scavenging effect (efect de îndep ărtare) a 
excesului de SOR (specii reactive de oxigen / radic ali liberi) care joac ă rol important în apari ţia şi evolu ţia 
cancerului, totodat ă suprim ă semnalele extra şi intracelulare asupra receptorilor EGT din celulel e de carcinom 
epidermoid (linia uman ă A431), blocheaz ă ciclul celular în faza G 1 şi poate inhiba etapa de promo ţie tumoral ă în 
cancerogenez ă. Cercet ările efectuate pe linii celulare umane de cancer pu lmonar (linia PC-9) precum şi pe linii 
celulare din tumorile mamare induse de carcinogeni la şoareci, au indicat faptul c ă epigallocatechin-3gallatul  
are ac ţiune sinergic ă cu TAMOXIFEN-ul sau SULINDAC-ul în privin ţa inducerii eliber ării de TNF- ά iar aceste AINS 
optimizeaz ă la rândul lor efectul de induc ţie a apoptozei celulei neoplazice al acestuei catec hine. Administrarea 
concomitent ă a TAMOXIFEN sau SULINDAC şi a catechinelor din ceaiul verde reduce efectele s ecundare a acestor dou ă 
medicamente şi foarte posibil a celor asem ănătoare; - acidul glicirhizinic  – extras din  glycyrhiza glabra radix – 
este un compus cu puternic ă ac ţiune antioxidant ă, antiinflamatorie, antiulceroas ă şi antiviral ă pentru multe 
virusuri (inclusiv HIV, virusuri hepatitice, herpet ice, mononucleozic, citomegalovirus, papillomavirus  şi SARS, 
după ultimele cercet ări).  Aceast ă molecul ă induce şi m ăre şte produc ţia de intrferon proprie organismului, ceea ce 
promoveaz ă activarea macrofagelor şi ca consecin ţă, cre şterea capacit ăţii lor distructive şi de fagocitoz ă.   
Prin concomiten ţa acestor inngrediente, OONNCCOOXXII NN  SSOOLL UUŢŢ II EE  OORRAALLĂĂ   ee cc hh ii ll ii bb rr ee aa zz ăă   mmee tt aa bb oo ll ii cc   îî nn tt rr ee gg uu ll   oo rr gg aa nn ii ss mm  
şş ii   îî nn   ss pp ee cc ii aa ll   ss ii ss tt ee mmuu ll   ii mmuu nn ,,   particip ă la îmbun ăt ăţirea rezultatelor terapiei oncologice (prin reducer ea 
efectelor secundare ale acesteia şi cre şterea toleran ţei organismului la terapiile agresive), neutralizea ză 
preponderent speciile reactive de oxigen formate la  nivelul celulelor sistemului imun (are efect antio xidant 
specific), cre şte activitatea elementelor celulare ale sistemului imun şi induc ţia de gamma interferon proprie a 
organismului m ărind în acela şi timp activitatea acestuia. 
Reacţii adverse:  nu s-au eviden ţiat. Rare ori poate apare o u şoar ă jen ă epigastric ă ce poate fi înl ăturat ă prin 
diluarea siropului respectiv în orice cantitate de lichid agreeat de pacient. 
Contraindica ţii / Precau ţii:  - hipersensibilitate la unul dintre ingrediente. A  nu se utiliza dup ă data expir ării 
înscris ă pe ambalaj. A se p ăstra bine închis, la loc uscat şi r ăcoros. A nu se l ăsa la îndemâna copiilor. 
 


