
OONNCCOOXXII NN  

(( aa cc ee ss tt   pp rr oo ss pp ee cc tt   ee ss tt ee   dd ee ss tt ii nn aa tt   îî nn   ee xx cc ll uu ss ii vv ii tt aa tt ee   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 în România prin Catalysis – 021 / 667 82 72.  

Mod de prezentare:  flacon cu 90 capsule de 300 mg; 

Compozi ţie per capsul ă:  arginin ă – 72 mg; N-acetil-cistein ă - 25,5 mg; sulfat de zinc – 12 mg; sulfat de manga n – 

3 mg; germaniu organic (Ge-132) - 35,7 mg; vitamina  C – 20 mg; vitamina B 6 – 650 µg; extract de ceai verde - 7,5 

mg (con ţine polifenoli dintre care cei mai importan ţi sunt bioflavonoidele epigalocatechin gallat-ul, c atechina, 

epicatechina, epicatechin galat-ul şi protoantocianidele; mai con ţine metilxantine, fluorine, cafein ă, tein ă, 

lignin ă, clorofil ă); extractul de cinnamon (arborele de scor ţisoar ă) - 0,9 mg (con ţine acid cinnamic, compus din 

grupa auxinelor); guar gum - 122,7 mg.  

Indica ţii terapeutice:  Terapia complementar ă nutri ţional ă natural ă a tuturor tipurilor de cancere. Profilaxia 

nutri ţional ă natural ă a cancerelor. OONNCCOOXXII NN  este destinat atât persoanelor care sunt în cursul tratamentului 

complex oncologic, a celor care sunt doar în curs d e urm ărire oncologic ă, cât şi a celor care fie refuz ă 

tratamentul conven ţional oncologic sau nu mai beneficiaz ă de pe urma lui. Poate fi utilizat şi de persoanele 

sănătoase care îns ă lucreaz ă în medii cu poten ţial cancerigen, cât şi de c ătre cele care prezint ă boal ă 

neoplazic ă în antecedentele heredo-colaterale. 

Administrare:  - copiii pân ă la 12 ani  – câte o capsul ă de dou ă ori/zi; - copiii peste 12 ani şi adul ţii  – câte o 

capsul ă de trei ori/zi. Administrarea se face cu 15 – 30 m inute înainte de mese. Dac ă este necesar, OONNCCOOXXII NN  

poate fi asociat cu preparatul puternic imunostimul ant VVII UUSSII DD..   În oricare dintre cazuri, OONNCCOOXXII NN  trebuie 

utilizat pe perioade cât mai îndelungate. 

Propriet ăţi:  - arginina – cre şte r ăspunsul imun, reduce ureea sangvin ă şi urinar ă, este precursor în sinteza 

oxidului nitric, gaz puternic antioxidant care inhi bă cre şterea tumoral ă şi diseminarea (împr ăştierea pe diverse 

căi) a celulelor canceroase, fapt bine cunoscut mai a les în carcinoame printre care cel intestinal, mama r şi 

pancreatic; - N-acetil-cisteina – aminoacid tiolic, şi el precursor în sinteza oxidului nitric; – vitamina B6 – 

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 C - compus imunomodulator, puternic antioxidant, 



neutralizeaz ă mul ţi radicali liberi şi unele substan ţe cancerigene printre care şi nitrozaminele. Vitamina C 

asociat ă polifenolilor, poate preîntâmpina şi participa la combaterea cancerului. astfel, cance rele de esofag, 

pancreas, colon, rect, col uterin, 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 împotri va cancerului; – 

Germaniul organic – este dup ă ultimele cercet ări, cel mai important microelement util în lupta îm potriva 

cancerului. Este un excelent tansportator de oxigen  intracelular fapt care conduce la deteriorarea cel ulei 

canceroase care dup ă cum se ştie nu poate metaboliza normal oxigenul. îmbun ăt ăţeşte func ţionarea limfocitelor B 

şi T, stimuleaz ă puternic produc ţia de gamma-interferon a organismului, f ăr ă efecte adverse şi toxicitate. cre şte 

puterea imun ă, este un antioxidant major dotat şi cu propriet ăţi antitumorale. Combinat cu unii dintre agen ţii 

antineoplazici medicamento şi le cre şte acestora ac ţiunea anticanceroas ă. – manganul- este indispensabil sintezei 

antioxidan ţilor proprii organismului. – arborele de cinnamon – arborele de scor ţi şoar ă – con ţine mici cantit ăţi 

de acid cinnamic, o auxin ă puternic antioxidant ă şi cu activitate antitumoral ă demonstrat ă împotriva tumorilor 

maligne umane incluzând melanoamele, glioblastoamel e, cancerele de prostat ă, pl ămâni, colon etc. – ceaiul verde – 

con ţine bioflavonoizi şi polifenoli cu 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 

cancerului. 

Prin concomiten ţa acestor inngrediente, OONNCCOOXXII NN  particip ă la îmbun ăt ăţirea rezultatelor terapiei 

oncologice (reducerea efectelor secundare ale acest eia şi cre şterea toleran ţei organismului la terapiile 

agresive), neutralizeaz ă radicalii liberi şi oxiradicalii (efect antioxidant), cre şte activitatea sistemului imun 

şi ac ţioneaz ă al ături de acesta împotriva celulelor neoplazice şi prin stimularea sintezei proprii de gamma 

interferon. 

Reacţii adverse:  nu s-au eviden ţiat. 

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. 


