
 

Xylamin plus kapszulák 

Fogyasztó tájékoztató 
 
A Xylamin® plus kapszulák (FS-ADEK és B-CEZISE) többszörösen telítetlen α-
linolénsavat (ALA), dokozahexaénsavat (DHA) (Perilla- és halolajból), vitaminokat és 

ásványi anyagokat tartalmazó étrend-kiegészítő készítmény. 
A termék fogyasztása elsősorban felfokozott, rohanó életmód, kiegyensúlyozatlan, esetleg 
egyoldalú étrend esetén javasolt. 
 
A kapszulában lévő hatóanyagok felszívódását a szabadalommal védett hordozórendszer 

segíti, melyet klinikai vizsgálattal igazoltak. A gyomorsav-ellenálló zselatin 

kapszulahéjnak köszönhetően az összetevők eljutnak a felszívódás helyére, a 

vékonybélbe. 

 
 
Az E-vitamin  hozzájárul a sejtek oxidatív stresszel szembeni védelméhez..  
 
• A-vitamin, D3-vitamin, C-vitamin, B6-vitamin, B12-vitamin, Vas, Cink, Szelén és 
Folsav hozzájárul az immunrendszer megfelelő működéséhez. 
• Az A-vitamin, a B2-vitamin és a B3-vitamin hozzájárul a nyálkahártyák normál 
állapotának fenntartásához. 
• Az A-vitamin, a B2-vitamin, a B3-vitamin és a Cink hozzájárul a bőr normál 
állapotának fenntartásához. 
• A B2-vitamin, a B12-vitamin, a C-vitamin, az E-vitamin, a Cink és a Szelén 
hozzájárul a sejtek oxidatív stresszel szembeni védelméhez. 
• A C-vitamin, a D-vitamin és a B12-vitamin, a Folát és a Vas szerepet játszik a 
sejtosztódásban. 
• A D-vitamin hozzájárul a kalcium és a foszfor normál 
felszívódásához/hasznosulásához, valamint a vér normál kalciumszintjének 
fenntartásához. 
• A K-vitamin és a Cink részt vesz a normál csontozat fenntartásában. 
 
 A készítménynek értékes omega-3 zsírsav tartalma ellenére sincs kellemetlen halíze. 
 
 
Ajánlott adagolás: naponta főétkezéskor 3 x 1 db FS-ADEK kapszulát (ezüstszínű 
buborékfólia ), és e mellett másnaponta esténként 1 db B-CEZISE kapszulát (aranyszínű 
buborékfólia) kell bevenni egy-egy pohár vízzel étkezés közben. 
Fontos a készítmény folyamatos és rendszeres használata. 
 
 
Az ajánlott napi adagolási mennyiséget nem szabad túllépni! 



 
Fontos figyelmeztetések: Vasraktározási betegség, vaslerakódás esetén a Xylamin plusz 
szedése nem ajánlott. K-vitamin tartalma miatt kumarin típusú véralvadásgátló szerekkel és 
acetilszalicilsavval, valamint az E-vitamin és az alfa-linolénsav kombinációja miatt 
kölcsönhatás alakulhat ki, meghosszabbodhat a vérzési idő.  
 
Nem helyettesíti a kiegyensúlyozott, vegyes étrendet és az egészséges életmódot! 
 
 
Xylamin plusz FS-ADEK kapszula (1 kapszula kb. 687 mg) 
Összetevők :  
 
Perillaolaj, zselatin, halolajkoncentrátum, d-alfa-tokoferol, nedvesítőszer (glicerin), közepes 
láncú triglicerid, nedvesítőszer (szorbitszirup), színezék (vasoxid), növényi olaj (mogyoró), 
A-vitamin-palmitát, fitomenadion, kolekalciferol. 
 
Xylamin plusz B-CEZISE (962 mg/kapszula) 
Zselatin, kalcium-aszkorbát, növényi olaj (szója), nedvesítőszer (glicerin),  teljes mértékben 
hidrogénezett növényi olaj (szója), nedvesítőszer (szorbitszirup), vas(II)-szulfát, kalcium-D-
pantotenát, cink-oxid, 
nikotinsavamid, szójalecitin, piridoxin-hidroklorid, maltodextrin, nátrium-szelenát, 
riboflavin, tiamin-nitrát, színezék (vasoxid), folsav, cianokobalamin. 
 
 
 
 
 
 
 

 

Tápanyagok és élettani 
hatással rendelkező anyagok 

1.napi adag tartalmaz 
(3x1 db FS-ADEK 
kapszula) 

 
NRV%* 

A-vitamin 750 µg 94 
D3-vitamin 4,8 µg 96 
E-vitamin 99 mg 825 
K1-vitamin 45 µg 60 
Perillaolaj 750 mg - 
      ebből ALA 450 mg - 
Halolajkoncentrátum 407,6 mg - 
      ebből DHA 187,5 - 
 

Tápanyagok és élettani 
hatással rendelkező anyagok 

2.napi adag tartalmaz 
(3x1 db FS-ADEK és 1 db B-
CEZISE kapszula) 

NRV%* 

A-vitamin 750 µg 94 
B1-vitamin 4 mg 364 
B2-vitamin 5 mg 357 



B3-vitamin 15 mg 94 
B5-vitamin 18 mg 300 
B6-vitamin 6 mg 429 
B12-vitamin 20 µg 800 
C-vitamin 150 mg 188 
D3-vitamin 4,8 µg 96 
E-vitamin 99 mg 825 
K1-vitamin 45 µg 60 
Vas 10 mg 71 
Cink 20 mg 200 
Szelén 30 µg 55 
Folsav 400 µg 200 
Perillaolaj 750 mg - 
      ebből ALA 450 mg - 
Halolajkoncentrátum 407,6 mg - 
      ebből DHA 187,5 mg - 
 

*Napi beviteli referencia érték felnőttek számára 

 

Csomagolás: 

Nettó tömeg: 50,8 g (60 x 687 mg /ezüstszínű levél/ + 10 x 962 mg /aranyszínű levél/) 
60 db FS-ADEK kapszula (ezüstszínű levél) és 10 db B-CEZISE kapszula (aranyszínű levél) 
dobozban. 
 
További információkért keresse fel a www.xylamin.hu internetes oldalt. 
 
A terméket kisgyermek elől elzárva, hűvös helyen kell tartani! 
 
OGYÉI-hez bejelentett termék. 
 
 
Az információ kelte: 2021. június  
Gyártó: Bastian-Werk GmbH, Németország 
Forgalmazó: Medicons Kft. 2040 Budaörs, Károly király u.39. 
 
 
 
 
 
 
                                 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 


