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személyes ambícióitól, időráfordításától, elkötelezettségétől, aktivitásától valamint különböző demográfiai tényezőktől 
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Kategóriateremtőként és világelső 
egészséges csokoládé előállítóként, 
cégünk egyedülálló és egészséges 
csokoládé termékeink révén szeretne 
életeket megváltoztatni és jobbá 
tenni világszerte. Igyekszünk ígéretes 
üzleti lehetőséget kínálni, miközben 
társadalmilag és környezetileg felelős 
módon járunk el.responsible practices.
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A múltban elegendő volt egy jó termék 
vagy egyszerűen egy fülbemászó 
szlogen ahhoz, hogy valaki sikeres 
legyen az üzletben. Ezek az idők 
azonban véget értek. Napjaink komoly 
igényeket támasztó üzleti világában 
döntő fontosságú, hogy egy komplett 
csomaggal rendelkezzünk, biztosítva 
ezzel a sikert és a hosszú távú stabilitást.

A terméket, a tudományt, az időzítést, 
a céget és a kompenzációt tökéletesen 
ötvözve egy konkurenciamentes üzleti 
lehetőséget nyújtunk az Ön számára.

Chocolate/Life style to rep 
5 perfect combo
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Kakaó: A világ ezen elsőszámú antioxidáns 

forrásának egészségügyi hasznait tanulmányok 

százai támasztják alá. Röviden szólva, ez egy 

igazi szuperélelmiszer. 

Açaí: A brazíliai Amazonas esőerdőből a 

közelmúltban előbukkanó tápanyaggal telt 

bogyót számos orvos, egészségügyi szakember 

és a híresség népszerűsíti szokatlanul magas 

antioxidáns szintje miatt

A MEGFELELŐ TERMÉK

What's In a Name?

Kakaó és açaí: A tökéletes antioxidáns kombináció!

Miközben bizonyosan hallotta, hogy minden nap gyümölcsöket és zöldségeket kell fogyasztanunk, 

az igazság az, hogy legtöbbünk nem vesz magához elegendő gyümölcsöt és zöldséget. 

Szerencsére a Xoçai egészséges csokoládé termékei— hidegen sajtolt kakaóval és liofilizált 

açaí bogyókkal—antioxidánsok és egyéb esszenciális tápanyagok valóságos kincsestáraként az 

összetevők tökéletes kombinációját testesítik meg a megfelelő termékben.

A Xocolatl szóból ered (egy ősi 
mezoamerikai kakaóalapú ital nevéből)

És az açaí szóból (az Amazonas 
vidékéről származó tápanyagokkal telt 
bogyó nevéből)

XO
+ ÇAI
XOÇAI
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A legmagasabb ORAC pontszám. A Xoçai 

termékek a többi kereskedelemben kapható 

csokoládé közül folyamatosan mindig a 

legmagasabb ORAC pontszámot érik el. A 

legtöbb tömeggyártott csokoládé terméknek 

nagyon alacsony az antioxidáns tartalma. 

Helyes feldolgozási mód. Ellentétben a 

legtöbb kommersz, alkalizált csokoládéval a 

Xoçai termékek feldolgozása szabadalmaztatott 

hideg-feldolgozó rendszerrel, mesterséges 

összetevők hozzáadása nélkül történik. 

Egészséges édesítők. A legtöbb kommersz 

termékben általánosan használt finomított 

cukor helyett a Xoçai termékek egészséges, 

alacsony glikémiás indexű édesítőszerekkel 

készülnek, mint amilyen a nyers 

cukornádkristályok, a természetes stevia és a 

kristályos fruktóz. 

Természetes kakaóvaj. A kommersz 

termékektől eltérően, amelyekben rendszerint 

tej szárazanyagokkal és olajakkal helyettesítik, 

a Xoçai csokoládéban természetes kakaóvaj 

van, ami tovább javítja a termék ízét, állagát, 

megtartva egy “semleges” zsiradék státuszt.

“Tiszta” termékek. A Xoçai termékek 

nem tartalmaznak semmilyen mesterséges 

aromát és egyéb összetevőket, viaszokat, 

töltőanyagokat, vagy hozzáadott koffeint. 

Fantasztikus íz. Ne hagyja, hogy az 

“egészséges” címke elriassza. A Xoçai 

termékek íze kitűnő. 

Amikor a csokoládéról beszélünk, egyvalamit tudnia kell—nem minden csokoládé készül 

egyformán. A kommersz csokoládéktól eltérően a Xoçai termékcsalád a legmagasabb minőségű, 

egészséges csokoládéból készül, amely megőrzi a természetes antioxidánsok, a kakaóvaj és más 

tápanyagok optimális szintjét. És ezen túl? A Xoçai csokoládé egyszerűen fenséges. Tehát, miért 

kellene fontolóra vennie egészséges csokoládé termékeinket?

A MEGFELELŐ TERMÉK
A kulcs a feldolgozás
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Talán már hallott róla, hogy a csokoládénak 

egészséget támogató hatásai vannak. 

De annak talán nincs tudatában, hogy 

valójában milyen széleskörűek —és milyen 

erőteljesek—az étcsokoládé egészségre 

gyakorolt hatásai. A szó szoros értelmében 

több száz vizsgálatot végeztek a kakaóval, a 

csokoládéval, és azok elsődleges tápanyagaival 

kapcsolatban, amelyeknek túlnyomó többsége 

azt bizonyítja, hogy a kakaó kiváló forrása 

az esszenciális tápanyagoknak, különösen 

az antioxidánsoknak. Mindannyian hallottuk 

már, hogy a szabad gyökök— más néven 

oxidánsok—veszélyes vegyületek, amelyek a 

sejteket és szöveteket, károsítva betegségeket 

okoznak. Ezért alapvetően fontos, hogy 

nagymennyiségű antioxidánst fogyasszunk—

vagy olyan tápanyagokat, amelyek semlegesítik 

a szabadgyököket, és minimalizálják az általuk 

okozott károkat. A tudomány véleménye 

szerint a magas antioxidáns tartalmú étrend 

mellett kisebb a betegség kockázata. 

A jó hír az, hogy a kakaó és az açai bogyó 

(egy másik antioxidánsban gazdag étel, 

amely nemrégiben robbant be az egészség 

színpadára) a legfőbb összetevői a Xoçai 

egészséges csokoládé termékeknek, így 

egy tudományosan alátámasztott fegyvert 

jelentenek az optimális egészségért vívott 

harcban. 

“A testedben található antioxidánsok mennyisége 
egyenesen arányos azzal, hogy milyen hosszú és 
egészséges életet fogsz élni.”
– Dr. Richard Cutler – Nemzeti Egészségügyi Intézet, 
Öregedés Kutató Osztály, Washington D.C. Lifestyle

Lifestyle

A MEGFELELŐ TUDOMÁNY
Az antioxidáns válasz
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Antioxidánsok: A tápanyagok széles osztálya 

veszi fel a harcot a szabad gyökök ellen. A Xoçai 

csokoládéban található kakaó, açai, és fekete 

áfonya mind gazdag forrása az antioxidáns 

vegyületeknek. 

Flavanolok: Bizonyos növényi tápanyagok, 

az úgynevezett flavonoidok egyik osztálya. A 

kakaó gazdag flavanolokban, különösképpen a 

katekinekben és epikatekinekben.

Epikatekinek: A kakaó flavanolok egyik típusa, 

amely elősegíti a nitrogén-oxid képződést. A 

nitrogén-oxid javítja az erek állapotát, így segíti a 

szív-és érrendszer, valamint az agy működését.

Katekinek: A kakaó flavanolok egyik típusa, közeli 

rokonságban áll az epikatekinekkel. Egyéb hasznai 

mellett erőteljes antioxidánsként funkcionál és segít 

megvédeni a szív-és érrendszert.

Esszenciális zsírsavak: Az açaí bogyóban 

található zsírok, amelyek a szervezet számos 

metabolikus funkciójához szükségesek. 

Táplálkozásunk során hozzá kell jutnunk az 

esszenciális zsírsavakhoz. 

Aminosavak: Az açaí bogyó által szolgáltatott 

aminosavak szintén kulcsfontosságúak a számos 

szervrendszer és anyagcsere folyamat egészséges 

működéséhez.

Vitaminok/ásványi anyagok: A kakaó, az açaí és 

a feketeáfonya is tele van különféle vitaminokkal és 

ásványi anyagokkal, kiegészítve egymás tápanyag-

profilját. 

Fitonutriensek: A kakaó, az açaí és a feketeáfonya 

számos más, a természetben előforduló növényi 

tápanyagot tartalmaz, melyekről ismert, hogy a 

legkülönfélébb módokon szolgálják a test javát. 

Rostok: Jól ismertek emésztőrendszerre gyakorolt 

jótékony hatásukról. Valamennyi Xoçai termék 

tartalmaz bizonyos mennyiségű élelmi rostot. 

A következőkben azokat az elsődleges tápanyagokat vesszük sorra, amelyek a Xoçai egészséges csokoládé 

összetevőiben, a kakaóban, az açai bogyóban és az áfonyában találhatók: 

A MEGFELELŐ TUDOMÁNY
Xoçai: Kulcsfontosságú tápanyagok
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A HELYES TUDOMÁNY
Mennyi antioxidánsra van szükségünk?

A legújabb, kakaóról szóló tanulmányok azt a következtetést vonják le, hogy napi 600-900 mg 

flavonoid elfogyasztása egészségügyi előnyöket jelent. A flavonoidok csak egyek, a kakaóban 

megtalálható antioxidáns vegyületek számos osztálya közül. 

És mi a jó hír? A Xoçai termékek ajánlott napi adagja legalább 1000 mg flavonoidot és 9000 

-nél magasabb ORAC pontszámot tartalmaz—amely megfelel az egész napi antioxidáns 

szükségletnek! 

“A kakaó és csokoládé mögött álló tudomány egyszerűen 
megdöbbentő! Nemigen fér kétség ahhoz, hogy a jó minőségű 
étcsokoládé fogyasztása sokat tehet az emberi egészség 
érdekében.”
– Steven E. Warren, MD, DPA

Együttműködés a Brunswick Laboratóriummal
A Xoçai™ belépett a Brunswick Laboratórium tanúsítási programjába, egy 

mérvadó, minőségbiztosítási rendszerbe, amely tanúsítványokat állít ki az 

olyan termékek számára, amelyek teljesítik legnépszerűbb ORAC tesztjeik egy 

részének szigorú feltételeit. A program célja, hogy segítsen a fogyasztóknak 

átlátni a ORAC pontszámokat és antioxidáns értékeket övező zűrzavart, 

valamint, hogy felismerjük, hogy mely termékek támasztanak kétségeket 

antioxidáns értékeik tekintetében.
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Tudományos alátámasztás. A szó szoros 

értelmében több száz tanulmány vizsgálta a 

csokoládé egészségügyi hasznait, és abban 

mindenki egyetért, hogy egy sor olyan 

tulajdonsággal rendelkezik, ami előnyös az emberi 

egészségre.  

Média által felkapott téma. Egyszerűen 

kijelenthetjük, hogy a csokoládé a média kedvence. 

Mindig és mindenhol helyet kap a hírek közt.  

Növekvő népszerűség. Hiszi, vagy nem, a 

csokoládé népszerűbb, mint valaha. Egy milliárd 

ember evett csokoládét tegnap, és az étcsokoládé 

értékesítés 40%-kal nő minden évben. 

Óriási iparág. Habár már most is óriási a 

növekedése, a gyógy-és wellness ágazat az 

előrejelzések szerint az elkövetkező néhány évben 

még tovább fog növekedni. Hozzájárul még ehhez 

az idősebb korosztály egyre növekvő tudatossága, 

hogy többet fordítson a betegségek megelőzésére 

és a helyesebb táplálkozásra. Az egészséges 

csokoládé termékek ennek a vásárlóerőnek az 

egyik elsőrendű jelöltjei. Több bizonyítékra van 

szükség? Majdnem mindenki imádja a csokoládé 

finom ízét, ez egy örök kiskereskedelmi bestseller, 

és nem igényel sok képzést.

Röviden, a Xoçai, az egészséges csokoládé 

kategória megteremtője, egy óriási siker 

röppályáján előre haladva kívánja hozzásegíteni 

Önt ehhez az életben csak egyszer előforduló üzleti 

lehetőséghez.   

A megfelelő időzítés kulcsfontosságú a sikerhez, szinte minden üzletben. Ez az egészség és wellness üzletágban 

sincs másképp. Az iparág szakértői számos olyan tényezőre mutatnak rá, amelyek azt jelzik, hogy a csokoládé— 

különösen a prémium minőségű, egészséges csokoládé— lendületes növekedés előtt áll a gyógy-és wellness 

ágazaton belül az elkövetkező évtizedben. Miért megfelelő az időzítés az egészséges csokoládéhoz? Gondolja 

át a következőket:

A MEGFELELŐ IDŐZÍTÉS
A Xoçai továbbra is figyelemre méltó fejlődést mutat
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A MEGFELELŐ IDŐZÍTÉS Csokoládé a hírekben

A csokoládét “a következő évtized legnagyobb 
üzleti lehetőségeként” ajánlják” 

-Entrepreneur Magazine

“Egyen csokoládét és, 

éljen tovább”  
The New York -Times, 2004. október 10

“Csokoládé imádók, 
csak bátran”

-USA Weekend Magazine,  
2001. február 4.

“Csokoládé, amiért érdemes élni!” 
-Newsweek, 2007. november 20 

“Csokoládé: 
A legújabb agytáplálék?” 
-Shape, 2006. szeptember 1

“Jó okok, 
hogy miért 

együnk 
több 

csokoládét”
- Natural Health,  

2004. november 1

“Serkentse 
agyműködését  

csokoládéval” 
-Medical News Today, 2007. februárA recesszió 

ellenére előre tör 
a Csokoládé
MSNBC 2009. május 16

[A Xoçai 

csokoládénak] 

egzotikus neve 

és “day-spa” 

csomagolása van
New York Times, 2009. május 9.
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Jeanette Brooks, alapító és elnök 

Az MXI Corp megalapítása előtt Jeanette 

megalapította a Pure De-lite™-ot, aminek hat 

évig volt az elnöke. Jeanettnek az MXI Corp 

alapítójának és elnökének hálózati marketing 

és a hagyományos üzleti élet erén elért háttere 

és tapasztalata felbecsülhetetlen szerepet 

játszott a Xoçai termékek fejlesztésében, 

valamint a független üzlettársak és a területi 

vezetők képzésében és motiválásában az 

egész világon. 

Andrew Brooks, alapító és & 

ügyvezető alelnök

Az MXI Corp megalapítása előtt Andrew 

a Pure De-lite™ alapítója, és hat évig a cég 

működésért felelős alelnöke volt. Az MXI Corp 

alapítójaként és alelnökeként Andrew sikeresen 

hajtotta végre több száz termék bevezetését 

és élvonalbeli eszközöket hozott létre, 

valamint segítette a nemzetközi terjeszkedést, 

miközben folyamatosan ösztönözte a független 

üzlettársakat világszerte. 

Egészségügyi tanácsadó
Steven E. Warren MD, DPA, fő egészségügyi tanácsadó 

Dr. Warren kiterjedt gyakorlattal rendelkezik a családorvoslás terén. 

Családorvosi, valamint hospice és palliatív orvosi szakvizsgával 

rendelkezik A Foundation for Flavonoid Research (Alapítvány a 

flavonoid-kutatásért) alapítója. Dr. Warren elkötelezte magát amellett, 

hogy az életminőséget a táplálkozáson és fitneszen keresztül javítsa. 

Jelenleg tíz ápolási otthon orvos igazgatója, nős, hét gyermek 

édesapja.

A MEGFELELŐ CÉG
Képzett ügyvezetői csapat
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Bizonyított nyomvonal jegyzék. A 

Xoçai-t dinamikus vezetők hozták létre, több, 

csokoládéiparban eltöltött év tapasztalatával. Az 

előző csokoládén alapuló vállalat, a Pure De-lite 

™-több mint 300.000.000 $-os kiskereskedelmi 

eladást ért el— ideértve az olyan jelentős 

kiskereskedelmi ügyfeleket, mint a Walmart, a 

Walgreens és a GNC. A sikernek ez a mintája 

tovább szállt a Xoçai független üzlettársaira.

Elképesztő fejlődés. A cég óriási fejlődést 

tapasztalt az elmúlt négy év során. A 2008-as év 

megduplázta a 2007-es év eredményét, és 2009 

eladásai előreláthatóan meghaladják a 80 millió $-t.

Első a piacon. A “kategóriateremtő” címnek 

megfelelően, a Xoçai antioxidánsban gazdag 

termékek egyedi, exkluzív, és úttörő szerepet 

játszanak a “csokoládé forradalom”-ban.

Dinamikus területi vezetők. Egyedülálló 

termékcsaládjának és nagyvonalú kompenzációs 

tervének köszönhetően a Xoçai az élet minden 

területéről magához vonzza az új vezetőket, 

kezdve az új vállalkozóktól, egészen a tapasztalt 

szakemberekig. Az olyan emberek mint Ön, teszik a 

Xoçai jövőjét még ragyogóbbá.

Pénzügyi stabilitás. Az eladások hatalmas 

mértékű növekedése mellett a Xoçai 

adósságmentes, amely pontos mutatója egy 

vállalat stabilitásának és a hosszú távú kilátásainak. 

Nemzetközi terjeszkedés. Az Egyesült Államok 

mellett a Xoçai most erős növekedést él át más 

országokban is világszerte, közülük Kanadában, 

Japánban, Ausztráliában, Új-Zélandon, Dél-

Afrikában és Európa szerte.

“Megtartási rekord” felállítása. A cég rekord 

“megtartási rátája” a legmagasabbak között 

van a hálózati marketing üzletágon belül.  Mi az 

oka ennek? Egyszerű—az emberek imádják a 

csokoládét!

A MEGFELELŐ CÉG
Kategóriateremtő és világvezető az egészséges csokoládé gyártásban



23mxicorp.com

Kiskereskedelem. Vásároljon nagykereskedőként 

és adja tovább kiskereskedelmi áron. 

Quick Check. Vegye át az 50$-tól 150 $-ig 

terjedő illetményét minden Ön által személyesen 

szponzorált belépő (PSA) után.

Royal Maker bónusz. Építsen csapatokat, 

amelyek megduplázódnak azáltal, hogy hozzásegíti 

a PSA-kat két további személy szponzorálásához, 

így 40$ Royal Maker bónuszt kap.

Infinity bónusz. Gyűjtsön össze 500$ 

csoportvolument (GV) az összegyűlt, kiegyenlített 

volumenekből és keressen 50$-t. Keressen 10% 

jutalékot kiegyenlített volumene után, hetente akár 

10 000$-t.  

Executive Generációs bónusz. Mint Executive, 

check match bonus kap a személyesen beléptetett 

embereknek, az általuk beléptetetteknek stb. 

kifizetett Infinity bónuszok arányában. 

Leadership Pool. A cég teljes 

csoportvolumenének 4%-át szétosztja a 4 

legmagasabb vezetői szint között. 

Bővített üzletközpontok. Érje el a 

Presidental szintet és keresse meg első bővített 

üzletközpontját. Valamennyi bővített üzletközpont 

heti 10 000$-t kereshet. Akár 3 bővített 

üzletközpontja is lehet.

A Xoçai, az egészséges csokoládé, az üzletágon belüli egyik legkifizetődőbb és legdinamikusabb lehetőség. 

Továbbá a Xoçai legjobb termékeit és a bennük rejlő üzleti lehetőséget a leghatékonyabb értékesítési 

forma is segíti—a személyes markeringként (person-to-person) is ismert hálózati marketing. Ez a személyes 

hivatkozási rendszer lehetővé teszi, hogy a Xoçai-t megossza másokkal, és élvezze a Xoçai független 

üzlettársi vállalkozás kiépítése után járó jutalmakat.

lifestyle

A MEGFELELŐ CÉG
7 mód, ahogyan bevételhez juthat



A Xoçai egy társadalmilag és környezetileg 

felelős vállalat, amely egy újabb ok, amiért 

a Xoçai jelenti a megfelelő választást a 

nagyobb testi-lelki harmóniához és egy 

fantasztikus üzleti lehetőséghez.

A Xoçai csokoládé termékek gyártási 

folyamata egyszerre környezetbarát és etikus.  

A Xoçai csokoládé termékekhez használt 

kakaóbab növényvédő szerektől mentesen 

fejlődik.  Kis családi gazdaságokban termesztik 

az Egyenlítő közelében, így a dolgozók 

számára biztosítva vannak a tisztességes 

bérek és az emberséges munkakörülmények.  

A kakaó kis családi gazdaságokban történő 

termesztése is elősegíti a fenntartható 

erdőgazdaságok növekedést. A kakaót napon 

szárítják a helyszínen, így biztosítva, hogy az 

utolsó gyártási folyamat során a legmagasabb 

minőségű étcsokoládét kapjuk. 

További információkért a cég Testületi 

Társadalmi Felelősségvállalásáról (CSR) 

látogassa meg a www.mxicorp.com/csr oldalt.

XOÇAI: FELELŐSSÉGVÁLLALÁS
Cégünk próbálja megtalálni a társadalmi, etikai és környezeti harmóniát


