ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

Η σειρά προϊόντων VioGenesis
δημιουργήθηκε από την
επιστημονική ομάδα και τους συνεργάτες της...
...για να μάθετε περισσότερα κάντε κλικ εδώ
www.viogenesis.gr

Γνωρίστε την εταιρεία VioGenesis! Ποιοί είμαστε. Η ομάδα μας!
• Γνωρίστε τα μοναδικά προϊόντα μας και ενημερωθείτε για το πώς μπορούν να σας οφελήσουν
• Μάθετε για τα συστατικά που περιέχονται στα προϊόντα της εταιρείας VioGenesis
• Νέα και δρατηριότητές μας. Πάντα μέσα στην επικαιρότητα!
• Αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας με κάθε τρόπο και από οποιοδήποτε μέσο δικτύωσης

Καλέστε μας στο 210 3800180
για οποιαδήποτε απορία σας και για να
ενημερωθείτε σχετικά με τα προϊόντα μας.

Καθημερινά 09:00-17:00

Η σειρά προϊόντων VioGenesis δημιουργήθηκε από την επιστημονική ομάδα και τους συνεργάτες της
Διατροφολογικής και στηρίχτηκε στην τεχνογνωσία, την πείρα αλλά και την εμπειρία της μακρόχρονης παρουσίας
μας στον χώρο. Η ομάδα μας επιλέγει και ελέγχει όλα τα στάδια της παραγωγής, από τις πρώτες ύλες μέχρι
την τελική τυποποίηση. Τα προιόντα παράγονται σε εγκεκριμένα ευρωπαικά εργαστήρια με πολύ αυστηρές
προδιαγραφές,υπόκεινται σε όλους τους ελέγχους, είναι εγκεκριμμένα με πιστοποίηση και άδεια κυκλοφορίας που
έχει κατατεθεί στην αρμόδια αρχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
Έχουμε προσεκτικά επιλέξει και σχεδιάσει κάθε ένα προϊόν χωριστά για να ανταποκρίνεται στις ανάγκες σας,
να είναι αποτελεσματικό, εγγυημένης ποιότητας και προσιτό. Άλλωστε στην καθημερινή επαφή μαζί σας όλα αυτά
τα χρόνια, ακούσαμε τις απόψεις σας, αφουγκραστήκαμε τις απαιτήσεις σας και διδαχτήκαμε και εμείς από τις δικές
σας προσωπικές εμπειρίες. Και, όπως πάντα κάναμε και θα κάνουμε και στο μέλλον, θέλουμε το καλύτερο για τους
φίλους μας. Αυτό είναι δέσμευση, υπόσχεση και εμείς στην Διατροφολογική τηρούμε τις δεσμεύσεις μας, τιμούμε
όσους μας εμπιστεύονται.
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ΒΑΛΤΕ ΣΤΗΝ Κ ΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤ ΗΤ Α Σ ΑΣ T O ΟΞ Υ ΓΟΝΟ, ΔΩΣ Τ Ε Σ Τ Ο Σ ΩΜΑ Σ Α Σ Ζ Ω Η ! ! !
ΑΥΘΕΝΤΙΚΗ ΦΟΡΜΟΥΛΑ ΑΠΟ ΤΟ 1971

ΑΠΟ ΤΗΝ VIOGENESIS ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ!

ΓΝΩΣΤΟ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΣΑΝ “ASO” ED GOODLOE’S AEROBIC STABILIZED OXYGEN
ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΟΞΥΓΟΝΟΥ 20 σταγόνες σε 200 ml νερό = 310 ppm / PH 7,2

ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ
ΑΕΡΟΒΙΚΟ ΟΞΥΓΟΝΟ
70ml = 1800 σταγόνες

Εύκολο και απλό στην χρήση - Δυνατό και αποτελεσματικό όσο τίποτε άλλο. Είναι ένα υδατικό διάλυμμα από μη τοξικούς ηλεκτρολύτες και οξυγόνο σε μοριακή μορφή πανομοιότυπο με το οξυγόνο στο αναπνευστικό μας σύστημα.

Η κρίσιμη διαφορά μεταξύ όλων των άλλων προϊόντων σταθεροποιημένου οξυγόνου και του Aerobic Stabilized Oxygen™

ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ: Νερό, μόρια οξυγόνου, ηλεκτρολύτες, χλωριούχο νάτριο θειικό νάτριο
ΧΡΗΣΗ: Για την προετοιμασία χρησιμοποιήστε 10-20 σταγόνες ανά ποτήρι.

Το Aerobic Stabilized Oxygen™ έχει βάση το φυσικό αλάτι (χλωριούχο νάτριο).
Όλα τα άλλα προϊόντα έχουν σαν βάση το διοξείδιο του χλωρίου! Το διοξείδιο του
χλωρίου επηρεάζει τα ζωτικά εντερικά βακτήρια. Συνιστάται μόνο για περιστασιακή χρήση. Το Aerobic Stabilized Oxygen™ μπορεί να χρησιμοποιηθεί ΟΠΟΤΕΔΗΠΟΤΕ ΚΑΙ ΟΠΟΥΔΗΠΟΤΕ, χωρίς τις απαγορεύσεις και τους περιορισμούς
άλλων προϊόντων που παρέχουν οξυγόνο, όπως για παράδειγμα το υπεροξείδιο
του υδρογόνου.
Η αύξηση των επιπέδων οξυγόνου και η εξασφάλιση της αερόβιας κυτταρικής
αναπνοής έχει πολλά θετικά αποτελέσματα:
• Βελτιώνει την συγκέντρωση και την μνήμη • Εξαφανίζει τα σημάδια της πνευματικής κόπωσης • Αυξάνει τα επίπεδα ενέργειας • Ενισχύει το ανοσοποιητικό
σύστημα• Βελτιώνει το καρδιαγγειακό σύστημα • Μειώνει το στρες, το άγχος και
βελτιώνει την ποιότητα του ύπνου • Εμποδίζει την συγκέντρωση και παραγωγή
γαλακτικού οξέος • Βοηθά στην αποτοξίνωση του αίματος • Βελτιώνει την εμφάνιση του δέρματος • ΑΠΟΤΡΕΠΕΙ ΤΗΝ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΕΚΦΥΛΛΙΣΤΙΚΩΝ ΑΣΘΕΝΕΙΩΝ
ΣΤΑΜΑΤΑ ΤΗΝ ΓΗΡΑΝΣΗ ΚΥΤΤΑΡΩΝ

ΣΤΗΝ VIOGENESIS ΕΙΜΑΣΤΕ ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑΤΙ... Πολλές εταιρείες στον κόσμο διατείνονται ότι έχουν καλύτερο ή ίδιο προϊόν, ή προσπαθούν
να καρπωθούν την πατέντα του Aerobic Stabilized Oxygen™. Ωστόσο μόνο το
αυθεντικό Aerobic Stabilized Oxygen™ ASO - ED Goodloe’s - ενσωματώνει το
υψηλότερο επίπεδο απόδοσης σε μοριακό οξυγόνο (μέρη ανά εκατομμύριο) στην
αγορά σε όλο τον κόσμο. ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΟ ΔΙΑΘΕΤΕΙ
ΜΟΝΟ Η “VIOGENESIS”
Υπάρχει μόνο ένα εργαστήριο στον κόσμο που παράγει το σταθεροποιημένο οξυγόνο σε αυτή την καθαρή μορφή. Η διαδικασία παραγωγής διαρκεί 2 μήνες, και
γίνεται σε 14 διακεκριμένα διαδοχικά στάδια επεξεργασίας. Σε αυτό το εργαστήριο,
το οξυγόνο γεμίζεται κατευθείαν σε φιάλες οι οποίες σφραγίζονται, επισημαίνονται
και συσκευάζονται αμέσως μετά. Η διαδικασία αυτή εγγυάται την καθαρότητα του
περιεχομένου των φιαλών.

Το προϊόν παράγεται στις ΗΠΑ, και έχει ευρωπαϊκή άδεια κυκλοφορίας από την Γερμανία.
Είναι πατενταρισμένο από το 1971 με την ονομασία “ED Goodloe’s Aerobic Stabilized Oxygen”
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NA DH 1 0 0 PA N M O L & SI BERIAN GINS ENG
ΝΟΙΩΣΤΕ ΝΕΟΙ ΓΕΜΙΣΤΕ ΕΥΕΞΙΑ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
ME NADH TO «ΚΛΕΙΔΙ» ΓΙΑ ΖΩΝΤΑΝΙΑ,
ΕΝΕΡΓΕΙΑ, ΝΕΑΝΙΚΟΤΗΤΑ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ
ΣΥΝΕΝΖΥΜΟ NADH &
ΣΙΒΗΡΙΑΝΟ
ΤΖΙΝΣΕΝΓΚ 60caps

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ NADH;

Το NADH είναι μια ενζυματική μορφή της νιασίνης (βιταμίνη Β3).

ΣΕ ΤΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΜΑΣ ΒΟΗΘΗΣΕΙ;

Βελτίωση της σωματικής απόδοσης . Ενεργεί γρήγορα και επαναφέρει την
δύναμη και την αντοχή. Eίναι απόλυτα απαραίτητο για την παραγωγή μορίων
ΑΤΡ που είναι τα «καύσιμα του σώματος» • Βελτίωση της αθλητικής απόδοσης
• Βελτίωση της φυσικής λειτουργίας και αντοχής σε όλους ανεξαρτήτως ηλικίας
• Βελτίωση της εγκεφαλικής λειτουργίας - Βελτίωση της μνήμης - πνευματική
διαύγεια και πνευματική ενέργεια • Αγχολυτική και εξισορροπιστική δράση
• Ιδιαίτερα σημαντική η προστασία που παρέχει στην καρδιά και τον εγκέφαλο, μη αφήνοντας να υπολειτουργούν σε περιόδους έντονης σωματικής
και εγκεφαλικής καταπόνησης • Πολύ θετικά αποτελέσματα στο σύνδρομο
χρόνιας κόπωσης • Ιδανικό βοήθημα για τα άτομα τρίτης ηλικίας που εμφανίζουν την εικόνα της σωματικής και πνευματικής καταπόνησης • Άτομα με
επιταχυνόμενη γήρανση (με αυξημένο οξειδωτικό στρες) επίσης μπορούν να
ωφεληθούν σημαντικά με την λήψη του «PANMOL® NADH»
Ο εγκέφαλος, οι μύες, τα νεύρα, η καρδιά και όλο το σώμα μας απαιτούν
συνεχή παραγωγή ΑΤΡ για να μπορούν να λειτουργούν Παίρνοντας το NADH
μια ώρα πριν από αναμενόμενη έντονη εργασία καταφέρνετε να διατηρήσετε
τα επίπεδα ενέργειας και την απόδοσή σας υψηλά.
Περιεκτικότητα ανά ημερήσια συνιστώμενη δόση (2 κάψουλες)
Panmol NADH (αντιστοιχεί σε 10mg καθαρό NADH) 100mg
Εκχύλισμα Σιβηριανού Τζίνσενγκ
150mg
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ΠΟΙΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ
ΠΑΤΕΝΤΑΡΙΣΜΕΝΟ «PANMOL® NADH»

Υπάρχουν πολλά προϊόντα στην αγορά με NADH. Αλλά πολλά από αυτά
τα προϊόντα χάνουν κατά τη διαδικασία κατασκευής πολύ μεγάλο μέρος της
δραστικότητάς τους. Και πολύ μικρότερο ποσοστό από αυτό που διαβάζουμε
στους διατροφικούς πίνακες εντέλει μπορεί πραγματικά να έρθει στο χρήστη.
Η κατοχυρωμένη με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας φόρμουλα PANMOL NADH εξασφαλίζει ότι το 100% του NADH όπως αναγράφεται και μετράται την στιγμή
της τυποποίησης φθάνει στην πραγματικότητα στο σώμα σας, ακόμα και αν
μεσολαβήσει μεταξύ της παραγωγής και της λήψης διάστημα πολλών μηνών.
Το PANMOL NADH αποτελεί έτσι την πιο αποτελεσματική, απορροφήσιμη και
αποδοτική ποιότητα του NADH.
Στο προιόν NADH 100 PANMOL & SIBERIAN GINSENG, η ΒΙΟΓΕΝΕΣΙΣ συνδίασε όλα τα ευεργετικά αποτελέσατα του NADH με τις ιδιότητες του σιβηριανού
τζίνσενγκ . Στη σύγχρονη βοτανοθεραπεια ο Ελευθεροκοκκος χρησιμοποιείται
από τους θεραπευτές κυρίως ως τονωτικό του οργανισμού. Το ενεργό συστατικό eleutherosdies είναι εκείνο που ευθύνεται κατά κύριο λόγο για την ισχυροποίηση του ανοσοποιητικού και τη βελτίωση της πνευματικής λειτουργίας
και διαύγειας. Ο Ελευθερόκοκκος έχει αποδειχθεί πως μειώνει την αρνητική
επίδραση του stress στον οργανισμό (ρίχνει τα επίπεδα της κορτιζόλης), αυξάνει τη σωματική αντοχή (αντιμετωπίζει τα συμπτώματα εξάντλησης), αυξάνει
την άμυνα του οργανισμού έναντι λοιμώξεων και βελτιώνει τη μνήμη.

COLOSTRUM BIO LIQUID
COLOSTRUM BIO
Δ Ω ΣΤΕ Δ Υ Ν Α ΜΗ Σ ΤΟ Α Ν ΟΣ ΟΠ ΟΙ Η Τ Ι Κ Ο Σ Α Σ . ΘΩΡ Α Κ Ε Ι Σ Τ Ε Τ Η Ν Α Μ Υ Ν Α ΣΑΣ.
Α ΣΠ Ι Δ Α Ζ ΩΗ Σ Γ Ι Α ΟΛ Η Τ Η Ν ΟΙ Κ ΟΓ Ε Ν Ε Ι Α
Το Colostrum, της VioGenesis προέρχεται
από ελεγμένες βιολογικές κτηνοτροφικές
μονάδες στην Γερμανία, και από αγελάδες οι
οποίες έχουν περάσει όλους τους απαιτούμενους ελέγχους σύμφωνα με τα αυστηρότερα
ευρωπαϊκά πρότυπα ασφάλειας.
Η ΕΙΔΟΠΟΙΟΣ ΔΙΑΦΟΡΑ ΤΟΥ COLOSTRUM ΕΙΝΑΙ Η ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ Η
ΜΕΘΟΔΟΣ ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ
(Η VioGenesis χρησιμοποιεί αποκλειστικά την μέθοδο της λυοφιλίωσης Freeze-drying)

Το colostrum της VioGenesis προέρχεται από βιολογικό πρωτόγαλα, και μάλιστα από το πρώτο και το δεύτερο άρμεγμα
σύμφωνα με τις δημοσιευμένες μελέτες το πρωτόγαλα:

Προωθεί την σύνθεση και την αποκατάσταση του DNA και RNA • Βελτιώνει την
άμυνα του οργανισμού: καταστρέφει ιούς – βακτήρια – μύκητες (όπως ο στρεπτόκοκκος, ο σταφυλόκοκκος, η σαλμονέλα, η esherichia coli, η candida και τα κρυπτοσπορίδια) • βοηθά στην άμεση επούλωση των τραυμάτων • Δρά κατασταλτικά
σε φλεγμονές • Ανοσοενισχυτικό σε χημειοθεραπείες και σε αυτοάνοσες ασθένειες
• Μειώνει την υπερπλασία του προστάτη και βελτιώνει την υγεία του προστάτη
• Μειώνει τα συμπτώματα των αλλεργιών • Οξύνει τις εγκεφαλικές λειτουργίες
– ενισχύει την μνήμη • Εξισορροπεί τα επίπεδα σακχάρου στο αίμα, βοηθώντας
τους διαβητικούς ή τους υπογλυκαιμικούς • Αυξάνει τα επίπεδα ενέργειας του

οργανισμού, ενισχύει τις καύσεις, βελτιώνει τη μυϊκή σύσταση του σώματος και
κατά συνέπεια τις αθλητικές επιδόσεις • Αυξάνει την σεξουαλική διάθεση • Βοηθά στον σωστό σχηματισμό των οστών • Προσφέρει αυξημένη προστασία έναντι
Αλτσχάιμερ, AIDS • Βελτιώνει την ποιότητα και το χρώμα του δέρματος και βοηθά
στην ποιότητα των μαλλιών • Έχει αντιοξειδωτική δράση • Έχει χρησιμοποιηθεί
επιτυχώς στα συμπτώματα των εξής ασθενειών: Αναιμία, αρθρίτιδα, ρευματοειδή
αρθρίτιδα, άσθμα, κολίτιδα, χρόνια κόπωση, γρίπη, βήχας, χρόνιοι πόνοι, πόνοι
αρθρώσεων, κατάθλιψη, διαβήτης, καρδιακό φύσημα, νευρικές διαταραχές, ψυχικές διαταραχές, έλκος, έρπης, αιμορροΐδες, στρες, προβλήματα θυροειδούς, αυτοάνοσες ασθένειες.

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΡΩΤΟΓΑΛΑ
ΥΓΡΟ 125ml
ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΡΩΤΟΓΑΛΑ
120caps

ΚΑΨΟΥΛΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ: Βιολογικό πρωτόγαλα σε σκόνη [αποβουτυρωμένο (συμπυκνωμένο), μικροφιλτραρισμένο, λυοφιλιωμένη σκόνη άπαχου γάλακτος από αγελαδινό πρωτόγαλα πρώτου και δεύτερου αρμέγματος, βιολογικής προέλευσης],επικάλυψη κάψουλας: φυτική κυτταρίνη, αντισυσσωματικό διοξείδιο του πυριτίου.
ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΨΟΥΛΑ: 600 mg colostrum.
YΓΡΟ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ: Βιολογικό πρωτόγαλα αποβουτυρωμένο (συμπυκνωμένο), μικροφιλτραρισμένο, λυοφιλιωμένο από αγελαδινό πρωτόγαλα πρώτου και δεύτερου αρμέγματος, βιολογικής προέλευσης.
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VITAMI N C TI ME RELE A SE O R IG IN A L
Η Ε Λ Λ ΗΝ Ι Κ Η ΠΡ Ο Τ Α ΣΗ Γ Ι Α Τ ΗΝ Β Ρ Α Δ Ε Ι Α Σ Α Π ΟΔΕΣΜΕΥ ΣΗ Σ ΒΙ Τ ΑΜΙ ΝΗ C

Γιατι είναι η πιο ισχυρή c που είχατε πότε και η μόνη πραγματικά time release
ΒΡΑΔΕΙΑΣ ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗΣ
ΒΙΤΑΜΙΝΗ C ΣΕ ΜΟΡΦΗ
PELLETS 120caps

Βιταμίνη c βραδείας αποδέσμευση • πρωτοποριακή μορφή pellets σε κάψουλα • αποδέσμευση σε τρεις χρόνους • απολυτή απορρόφηση • μέγιστη
αποτελεσματικότητα ενισχυμένη με βιοφλαβονοειδή, ρουτίνη και ψευδάργυρο

Ρυθμός αποδέσμευσης 35% μετά από 1 ώρα / 54% μετά από 4 ώρες /
75% μετά από 8 ώρες.

Σημαντικό!!!!

Ο ρυθμός αυτός εξασφαλίζει παρουσία της βιταμίνης στο σώμα για 12 ολόκληρες ώρες. Ως εκ τούτου αν τηρηθεί η προτεινόμενη δοσολογία
(1 κάψουλα το πρωί και 1 κάψουλα το απόγευμα) το σώμα μας θα έχει επάρκεια βιταμίνης C όλο το 24ωρο.
Ανα 2 κάψουλες: βιταμίνη c 732,6mg • ψευδάργυρος 11,1mg • ρουτίνη 11,1mg • βιοφλαβονοειδή 22,2mg

SYSTEMI C VI TAMI N C PLUS

ΣΤΑ ΘΕΡΗ Α ΞΙΑ , ΜΟΝ Α Δ Ι Κ Η Ε ΠΙ Λ Ο Γ Η Γ Ι Α Β Ι Τ Α Μ Ι Ν Η C ΠΟ Υ « Δ Ο Υ Λ Ε Υ Ε Ι »

Η ΒΙΤΑΜΙΝΗ C ΣΕ ΑΠΟΛΥΤΗ ΣΥΝΕΡΓΙΑ ΜΕ ΙΣΧΥΡΑ ΑΝΤΙΟΞΕΙΔΩΤΙΚΑ

Το μοναδικό μείγμα θρεπτικών στοιχείων στην φόρμουλα σχεδιάστηκε για να
επαναεργοποιεί και να ανακυκλώνει την βιταμίνη C μέσα στο σώμα. Αυτό εξασφαλίζει μέγιστη αντιοξειδωτική προστασία.Σύμπλοκα μόρια όπως τα: ΑΛΦΑ
ΛΙΠΟΪΚΌ ΟΞΥ, ΚΥΣΤΕΪΝΗ, ΚΟΥΕΡΣΕΤΙΝΗ, ΕΚΧΥΛΙΣΜΑ ΣΠΟΡΩΝ ΣΤΑΦΥΛΙΟΥ,
έχουν προστεθεί για ακόμα περισσότερη αντιοξειδωτική κάλυψη.

H βιταμίνη C στην φόρμουλα αυτή είναι σε μη όξινη μορφή, σαν
ασκορβικό ασβέστιο. Είναι πολύ καλά ανεκτή σε όλους εκείνους που έχουν

ευαισθησία και δεν απορροφούν το ασκορβικό οξύ. Ο βασικός άξονας και σχεδιασμός της φόρμουλας αποσκοπεί στο να εμποδίζει την οξείδωση της βιταμίνης,
κάτι που γίνεται συνήθως αμέσως μόλις αυτή ουδετεροποιήσει τις ελεύθερες ρίζες.
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• μη όξινη, δεν ερεθίζει το στομάχι • η ιδανική επιλογή για όποιον θέλει να
εξασφαλίσει στο μέγιστο όλες τις δράσεις της βιταμίνης c • αποτελεσματική αντιοξειδωτική προστασία • δυνατό ανοσοποιητικό / αντίσταση στις μολύνσεις και τις
ιώσεις, ειδικά του αναπνευστικού • θωράκιση και ενίσχυση της πνευμονικής
λειτουργιάς και της αναπνοής • μοναδική επιλογή για καπνιστές και άτομα που
κινούνται σε επιβαρυμένο η τοξικό περιβάλλον

Ανά 1 ταμπλέτα: • βιταμίνη c 500mg • κυστεϊνη • άγριο τριαντάφυλλο • άλφα
λιποικό οξύ • εκχύλισμα κουκουτσιών σταφυλιού • κουερσετίνη• βιοφλαβονοειδή μορίνγκα ατσάι • ατσερόλα • ψευδάργυρος • πράσινο τσάι• βιταμίνη ε

MH ΟΞΙΝΗ ENIΣΧΥΜΕΝΗ
ΒΙΤΑΜΙΝΗ C 120tabs

V I TA M IN C 1000 MG CA LCIU M A SCORB AT E
ΒΙΤΑΜΙΝ Η C ΜΕ Τ ΗΝ ΜΟΡΦ Η ΑΣΚΟΡΒ ΙΚΟΥ ΑΣΒ Ε ΣΤ ΙΟΥ
ΑΠΛΟ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ, ΑΠΟΤ Ε ΛΕ ΣΜΑΤ ΙΚΟ.

Το Calcium Ascorbate είναι μία μη όξινη μορφή Βιταμίνης C και παρέχει επίσης μία επαρκή ποσότητα ασβεστίου. Το Ασκορβικό Ασβέστιο είναι κατάλληλο για
άτομα με εντερικά προβλήματα. και η καταλληλότερη μορφή βιταμίνης C για άτομα με ευαισθησία στο στομάχι, έλκη, πεπτικά προβλήματα, εντερικά προβλήματα
και προβλήματα αρθρώσεων.
Το ασκορβικό ασβέστιο και το ασκορβικό μαγνήσιο είναι «ενδιάμεσες μορφές»
της βιταμίνης C. Ο συνδυασμός του μορίου του ασκορβικού οξέος με τα μέταλλα
ασβέστιο και μαγνήσιο, εξουδετερώνει την όξινη επίδραση που έχει το ασκορβικό
οξύ όταν χρησιμοποιείται μόνο του.
Το ασκορβικό ασβέστιο απορροφάται περισσότερο εύκολα στη κυκλοφορία του
αίματος απο άλλες μορφές ασβεστίου. Ο συνδυασμός του ασβεστίου με τη βιταμίνη
C είναι σημαντικός για να αποδώσει τα ωφέλη της βιταμίνης C και του ασβεστίου.
Η βιταμίνη C θεωρείται ως ένα βασικό μόριο για το σύνολο του κυτταρικού μεταβολισμού.
• Συμμετέχει σε πολλές ζωτικές μεταβολικές διαδικασίες έχοντας υποστηρικτική
συνεισφορά στις ομαλές μεταβολικές διεργασίες στο σώμα μας.
• στηρίζει την ομαλή λειτουργία του ανοσοποιητικού συστήματος.
• δίνει συμπληρωματική συνεισφορά για την προστασία των κυττάρων ενάντια
στο οξειδωτικό στρες.
• Για τη στήριξη του μεταβολισμού της βιοενέργειας και για να μειώνει την κούραση και την εξάντληση.
• Ως συμβολή στον φυσιολογικό σχηματισμό του κολλαγόνου, διατηρώντας επομένως την φυσιολογική λειτουργία των αιμοφόρων αγγείων, των χόνδρων, των
ούλων, του δέρματος, των οστών και των δοντιών.

ΒΙΤΑΜΙΝΗ C, ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ !!!!!
ΑΞΕΠΕΡΑΣΤΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ
ΑΣΥΓΚΡΙΤΗ ΤΙΜΗ!!!!

ΑΝΑ ΤΑΜΠΛΕΤΑ ΑΠΟΔΙΔΕΙ
1000mg Βιταμίνης C
ΜΕ ΤΗΝ ΜΟΡΦΗ ΤΟΥ
ΑΣΚΟΡΒΙΚΟΥ
ΑΣΒΕΣΤΙΟΥ 90tabs

ΜΟΝΟ ΑΠΟ ΤΗΝ VIOGENESIS
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V I TA MI N B C OMP LEX

Ο Ι Β ΙΤ Α Μ ΙΝ ΕΣ Τ Ο Υ Σ Υ Μ ΠΛ ΕΓ Μ Α Τ Ο Σ Τ Ω Ν Β Ο ΠΩ Σ Θ Α ΕΠΡΕΠΕ Ν Α ΕΙ Ν ΑΙ

ΦΟΡΜΟΥΛΑ
ΒΙΤΑΜΙΝΩΝ B
60caps

Οι βιταμίνες του συμπλέγματος των Β, είναι πολύτιμες και έχουν δράση σε πολλές λειτουργίες του οργανισμού:
1. Παραγωγή ενέργειας
2. Στον μεταβολισμό
3. Στην ορμονική ισορροπία
4. Στην λειτουργία του νευρικού συστήματος
5. Στην εγκεφαλική λειτουργία και στην γνωστική διαδικασία.
Κάθε μία από τις βιταμίνες Β ικανοποιεί και ιδιαίτερες οργανικές ανάγκες, και
για τον λόγο αυτό δεν πρέπει να αφαιρούμε καμμιά από την διατροφή μας και
την συμπληρωματική αγωγή.
Ωστόσο, σύμφωνα με τις νέες έρευνες και τα κλινικά δεδομένα, συμπληρωματική χορήγηση των βιταμινών Β σε δόσεις υψηλές δεν είναι ασφαλής.

Η εταιρεία VIOGENESIS, είναι αποφασισμένη να τηρήσει για
τα προιόντα της τις Ευρωπαικές προδιαγραφές και να ενσωματώσει στον σχεδιασμό τους όλες τις σύγχρονες επιστημονικές
έρευνες. Έτσι επιλέξαμε να φτιάξουμε μια χαμηλή μεν, υψηλής ωστόσο βιοδιαθεσιμότητας βιταμίνη Β που και ασφαλής και
αποτελεσματική θα είναι όπως έδειξαν και οι κλινικές μελέτες.
Επιπλέον επιλέξαμε να χρησιμοποιήσουμε κάποιες από τις βιταμίνες Β σε ειδικές μορφές, όπως:

ΜΥΟ-ΙΝΟΣΙΤΟΛΗ και όχι ΙΝΟΣΙΤΟΛΗ. Η ινοσιτόλη, υπάρχει ως συστατικό
των φυτικών ινών και περιέχει 9 στερεοϊσομερή, από τα οποία τα πιο σημαντικά
είναι η μυο-ινοσιτόλη και η D-chiro-ινοσιτόλη.Η μυο-ινοσιτόλη είναι ένα συστατικό που συχνά συνδέεται με τη βιταμίνη Β και θεωρείται ακόμα και μέρος
του συμπλέγματος βιταμινών Β. Η μυο-ινοσιτόλη είναι η πιο φυσική μορφή της
ινοσιτόλης, η οποία συχνά αναφέρεται ως βιταμίνη Β8. Ωστόσο,επειδή η ινοσιτόλη μπορεί να παραχθεί μέσα στον ανθρώπινο οργανισμό, δεν χαρακτηρίζεται τεχνικά ως βιταμίνη. Μυο-ινοσιτόλη έχει μια έντονη κυτταροπροστατευτική
δράση.
ΝΙΚΟΤΙΝΑΜΙΔΙΟ Το νικοτιναμίδιο συμβάλλει στη μείωση της κόπωσης, στη
φυσιολογική λειτουργία των μεταβολικών διεργασιών, στην παραγωγή ενέργειας, στη διατήρηση της κατάστασης του δέρματος, στη διατήρηση της κατάστασης
των βλεννογόνων, στη φυσιολογική ψυχολογική λειτουργία και στη φυσιολογι10

κή λειτουργία του νευρικού συστήματος.
Το νικοτιναμίδιο (NAD, NADP) είναι απαραίτητο συστατικό για την παραγωγή
του ATP κατά την καύση των τροφών. Επίσης συμμετέχει στην σύνθεση των
χολικών αλάτων, τα οποία είναι απαραίτητα για την πέψη των λιπιδίων και την
απορρόφηση των λιποδιαλυτών θρεπτικών συστατικών (βιταμίνη Α, D, E και Κ).

ΠΑΝΤΟΘΕΝΙΚΟ ΑΣΒΕΣΤΙΟ
Θεωρείται θεμελιακό στοιχείο για το συνένζυμο A και είναι απαραίτητο στον
ενδιάμεσο μεταβολισμό των λιπών, υδατανθράκων και πρωτεϊνών. Παίρνει
ακόμη μέρος στον σχηματισμό των στερινοειδών, πορφυρινών και της ακετυλοχολίνης. Περικλείεται σε αφθονία σε όλα τα σιτία σε τρόπο ώστε να θεωρείται
αδύνατη η πρόκληση ένδειας σε παντοθενικό οξύ. Δεν έχει πιστοποιηθεί μέχρι
σήμερα κάποια συγκεκριμένη παθολογική κατάσταση που απαιτεί την αποκλειστική θεραπευτική του χορήγηση. Eίναι όμως αναγκαία η παρουσία του στα πολυβιταμινικά σκευάσματα. www.ifet.gr

ΥΔΡΟΧΛΩΡΙΚΗ ΠΥΡΙΔΟΞΙΝΗ = Πυριδοξαλ-φωσφορική (PLP, πυριδοξάλη -5’- φωσφορική, Ρ5Ρ) Μέσα στο σώμα μας η βιταμίνη Β6, μετατρέπεται
στην ενζυμική της μορφή, προκειμένου να χρησιμοποιηθεί. Το προιόν αυτό εφοδιάζει το σώμα κατευθείαν με την άμεσα βιοδιαθέσιμη μορφή της Β6.

THE EUROPEAN FOOD INFORMATION COUNCIL
B1 (θειαμίνη) ανά ημέρα Συνιστώμενη Ημερήσια Παροχή στην Ευρωπαϊκή Ένωση. (1.4 mg)
B2 (ριβοφλαβίνη)ανά ημέρα Συνιστώμενη Ημερήσια Παροχή στην Ευρωπαϊκή Ένωση. (1.6 mg)
Νιασίνη, B3 Συνιστώμενη Ημερήσια Παροχή στην Ευρωπαϊκή Ένωση. (18 mg)
Παντοθενικό οξύ, B5 Συνιστώμενη Ημερήσια Παροχή στην Ευρωπαϊκή Ένωση. (6 mg)
B6 (πυριδοξίνη) Συνιστώμενη Ημερήσια Παροχή στην Ευρωπαϊκή Ένωση. (2.0 mg)
Βιοτίνη, B7, H, Συνιστώμενη Ημερήσια Παροχή στην Ευρωπαϊκή Ένωση. (150 µg)
Φυλλικό οξύ, B9 Συνιστώμενη Ημερήσια Παροχή στην Ευρωπαϊκή Ένωση. (200 µg)
B12 (κοβαλαμίνη) Συνιστώμενη Ημερήσια Παροχή στην Ευρωπαϊκή Ένωση. (1.0 µg)

OC U LA R IS P LU S

Με λουτείνη , ζεαξανθίνη , ρεσβερατρόλη , Ο PC , βιταμίνες , λιπαρά οξέα και ιχνοστοιχεία

για τα μάτια σας.. . μόνο
H μοναδική πολυφόρμουλα της VIOGENESIS σχεδιάστηκε βασισμένη στις
σύγχρονες μελέτες και ενσωματώνει την εμπειρία χρόνων πάνω στην
αντιμετώπιση των οφθαλμολογικών προβλημάτων.

ΚΑΘΕ ΧΑΡΤΙΝΟ ΚΟΥΤΙ ΠΕΡΙΕΧΕΙ 1 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
OCULARIS PLUS, ΚΑΙ 1 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ OMEGA 3 !
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΑΚΕΤΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΜΑΤΙΩΝ ΣΑΣ

ΣΤΟ OCULARIS PLUS ΕΧΟΥΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΕΙ ΜΙΑ
ΜΙΚΡΗ ΔΟΣΗ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΒΙΤΑΜΙΝΗ ΤΟΥ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑΤΟΣ
ΤΩΝ Β βιταμίνες είναι απαραίτητες για την ομαλή λειτουργία του νευρικού

συστήματος και για την προστασία και αποτελεσματικότητα του μηχανισμού
μετάδοσης νευρικών σημάτων.

ΚΑΘΕ ΧΑΡΤΙΝΟ ΚΟΥΤΙ ΤΩΝ
120 caps ΠΕΡΙΕΧΕΙ:
ΒΙΤΑΜΙΝΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΤΙΑ
60caps ΚΑΙ Ω3 ΛΙΠΑΡΑ
ΟΞΕΑ 60caps

ΩΜΕΓΑ 3 ΛΙΠΑΡΑ ΟΞΕΑ

Σε κάθε κάψουλα θα βρείτε: 625 mg μοριακά απεσταγμένου ιχθυέλαιου
από τα οποία 225 mg EPA και 170 mg DHA.

ΕΚΧΥΛΙΣΜΑ ΜΕΞΙΚΑΝΙΚΗΣ ΚΑΛΕΝΤΟΥΛΑΣ:

βασική πηγή για τα καροτενοειδή.
λουτείνη και ζεαξανθίνη.
Σε κάθε κάψουλα θα βρείτε:
λουτείνη 20 mg & ζεαξανθίνη 4 mg

ΡΕΣΒΕΡΑΤΡΟΛΗ 50%

Περιεκτικότητα 80 mg ανά κάψουλα.

ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΚΧΥΛΙΣΜΑ ΣΠΟΡΩΝ
(ΚΟΥΚΟΥΤΣΙΩΝ) ΣΤΑΦΥΛΙΟΥ

Η σταθεροποίηση ανάγεται σε περιεκτικότητα 95% σε ΟPC 30 mg ΟPC
ανά κάψουλα.
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SERRAPEPTASE 300.000 SPU
Η ΙΣ ΧΥΡ ΟΤΕΡ Η Σ ΕΡ Ρ ΑΠΕΠΤΑΣ Η ΤΗΣ Α Γ Ο Ρ Α Σ .
Σ ΑΣ ΠΡ ΟΚ ΑΛΟΥΜΕ ΝΑ ΤΗΝ Σ ΥΓ Κ Ρ Ι Ν ΕΤ Ε

ΣΕΡΡΑΠΕΠΤΑΣΗ
ΕΝΤΕΡΟΔΙΑΛΥΤΗ
60caps

Καθαρότερο καρδιαγγειακό - καθαρότερο
αναπνευστικό - λιγότερες φλεγμονές
Η Serrapeptase είναι ένα ένζυμο που βρέθηκε αρχικά σε μεταξοσκώληκες
και σήμερα θεωρείται κορυφαίο συμπλήρωμα στην Ευρώπη.
Είναι ένα πρωτεολυτικό - συστημικό ένζυμο το οποίο παράγεται από στελέχη βακτηρίων του γένους Serratia.
Έχει την ικανότητα να επιζεί στον πεπτικό σωλήνα και να παραμένει ενεργή
διαμέσου της κυκλοφορίας σε όλο το σώμα, γεγονός που μεγιστοποιεί τα
θεραπευτικά της αποτελέσματα. Η βασική της δράση είναι η δυνατότητά
της να κατατρώει κυριολεκτικά τους μη ζωντανούς και μη ζωτικούς σχηματισμούς μέσα στο σώμα μας - πχ: τους θρόμβους, την αρτηριακή πλάκα,
το λίπος στην κυκλοφορία του αίματος, τις υδατικές κύστεις, τις λιπώδεις
κύστεις, την βλέννα, τα πήγματα, τα προϊόντα απόπτωσης των κυττάρων…
Σημαντική της λειτουργία , επίσης, είναι και η ικανότητά της να διαλύει την
αμυλοειδή πλάκα, όπου στο σώμα αυτή συσσωρεύεται Αυτή η πλάκα συσσωρεύεται σε όλο το σώμα και είναι η πηγή του χρόνιου πόνου σε άτομα
μεγαλύτερης ηλικίας. Η Νόσος του Alzheimer είναι επίσης μια συσσώρευση
αμυλοειδών πλακών στον εγκέφαλο.
Και τελικά το πιο σημαντικό: η σερραπεπτάση σε αντίθεση με πολλά φάρμακα που χρησιμοποιούνται για την αφαίρεση πλάκας από το αρτηριακό
τοίχωμα ή για την μείωση των λιπιδίων στην κυκλοφορία του αίματος, δεν
εμποδίζει τη βιοσύνθεση της χοληστερόλης η οποία σε καθαρή μορφή είναι
ένα αντιοξειδωτικό που απαιτείται για να λειτουργούν σωστά όλα τα όργανα
του σώματος.
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Ειδικά η σερραπεπτάση της «VIOGENESIS» σαν εντεροδιαλυτή, έχει την
καλύτερη βιοδιαθεσιμότητα και την μεγαλύτερη ποσόστωση απορροφητικότητας από όλα τα παρόμοια σκευάσματα της αγοράς.
Πέρα από τα παραπάνω, η συγκέντρωση 300.000 μονάδων ενζυμικής δράσης ανά ταμπλέτα την κάνει πραγματικά ασυναγώνιστη!

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΓΙΑ:

• Πόνο του κάθε είδους και κάθε είδους φλεγμονή.
• Αρθρίτιδα, σκλήρυνση κατά πλάκας, ρευματοειδή αρθρίτιδα.
• Πονοκεφάλους και ημικρανίες, χρόνιες λοιμώξεις του αυτιού.
• Εμφύσημα, βρογχίτιδα, πνευμονική φυματίωση, βρογχικό άσθμα,
βρογχιεκτασία.
• Ιγμορίτιδα και καταρροή, χρόνια βλέννα στον ρινοφάρυγγα,
Κυστική ίνωση.
• Αθλητικές κακώσεις, τραυματικό οίδημα, μετεγχειρητικό οίδημα,
σύνδρομο καρπιαίου σωλήνα.
• Φλεγμονώδεις νόσους των εντέρων (του Crohn, Κολίτιδα κλπ.)
Iνοκυστική μαστίτιδα.
• Χρόνιες φλεγμονές στους μύες π.χ. Ινομυαλγία.
• Καρδιαγγειακή υγεία, πρόληψη και θεραπεία θρομβωτικών σχηματισμών, αρτηριοσκλήρωση, λιπίδια αίματος, χοληστερίνη.
• Φλεβίτιδα, θρομβοφλεβίτιδα.
• Σημαντικό βοήθημα στα αυτοάνοσα νοσήματα, χωρίς να καταστέλλει το
ανοσοποιητικό.

T H R O M B A L LU R F O R TE
ΕΚ Χ Υ Λ Ι Σ Μ Α F r u it f l o w ® ΚΑ Ι Α Γ Ρ Ι ΟΥ Σ ΚΟΡΔ ΟΥ

ΤΟ «ΦΑΡΜΑΚΟ-ΤΡΟΦΙΜΟ» ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΠΟΒΕΙ ΣΩΤΗΡΙΟ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΖΩΗ ΣΟΥ. ΑΜΕΣΑ!!!!!!
Αν ανήκεις στις ομάδες υψηλού κινδύνου Αν έχεις υπέρταση ή υψηλή χοληστερίνη, φραγμένα αγγεία Αν η διατροφή σου δεν έχει υγιεινές επιλογές, δεν γυμνάζεσαι και κάνεις καθιστική ζωή Αν είσαι υπέρβαρος Αν τα πόδια σου είναι βαρειά
και σε ταλαιπωρεί η φλεβίτιδα και οι κιρσοί.

ΜΗΝ ΔΙΣΤΑΣΕΙΣ ΟΥΤΕ ΣΤΙΓΜΗ

Τo THROMBALLUR FORTE θα γίνει η ασπίδα σου και η καλύτερη άμυνα.
Σε αντίθεση με πολλά άλλα συμπληρώματα, τα οποία μπορεί να χρειαστούν
εβδομάδες για την επίτευξη αποτελεσμάτων, το THROMBALLUR FORTE κυρίως
χάρις στο Fruitflow λειτουργεί μέσα σε λίγες ώρες και οι επιπτώσεις μπορεί να
διαρκέσει σχεδόν μία ολόκληρη ημέρα.
Μειώστε τον κίνδυνο θρόμβωσης με το πιο αποτελεσματικό, ασφαλές και 100%
φυσικό προϊόν της αγοράς.
Εξαιρετική είναι η συνδρομή του σε παθολογίες της εγκεφαλικής λειτουργίας
που έχουν σαν αιτιολογία εκτό των άλλων και την κακή κυκλοφορία του αίματος
και τα φραγμένα αγγεία.

To Fruitflow® επιδρά στη ροή του αίματος μέσω των δράσεων
που αφορούν την λειτουργία των αιμοπεταλίων.

τηρίες εύκολα. Ωστόσο, τα αιμοπετάλια μπορούν να γίνουν αιχμηρά και να αρχίσουν να κολλουν μεταξύ τους διαδικασία η οποία περιγράφεται σαν «συγκόλληση
ή συσσώρευση αιμοπεταλίων».
Το αποτέλεσμα αυτής της συσσώρευσης των αιμοπεταλίων είναι μια σημαντική
μείωση στη ροή του αίματος (δηλαδή λιγότερος όγκος αίματος στην μονάδα του
χρόνου) Το Fruitflow® αυτό που ουσιαστικά κάνει είναι να διατηρεί τα αιμοπετάλια λεία και αυτό από μόνοτου αποτρέπει την συσσώρευση και αποσοβεί τον κίνδυνο Δημοσιευμένες κλινικές μελέτες έχουν δείξει ότι η δράση του αρχίζει περίπου 1 ½ ώρα μετά την κατανάλωσή του και διαρκεί έως και 18 ώρες. Το Fruitflow
(WSTC II) προάγει τη φυσιολογική συσσώρευση αιμοπεταλίων με αποτέλεσμα τη
σωστή κυκλοφορία του αίματος. Αυτή η θετική επίδραση επιτυγχάνεται λαμβάνοντας καθημερινά 150mg WSTC II (1 κάψουλα) μαζί με ένα ποτήρι νερό ή κάποιο
άλλο υγρό.

ΠΡΟΑΓΕΙ ΤΗ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ
ΣΥΣΣΩΡΕΥΣΗ
ΑΙΜΟΠΕΤΑΛΙΩΝ 30caps

Συστατικά: Εκχύλισμα άγριου σκόρδου, Fruitflow II SD (συμπυκνωμένα δραστικα συστατικά ντομάτας, μαλτοδεξτρίνη, υδροξυπροπυλομεθυλοκυτταρίνη), κάψουλα: (υδροξυπροπυλομεθυλοκυτταρίνη, χρωστική: Διοξείδιο του τιτανίου).
Συνιστώμενη δοσολογία: Λαμβάνετε 1 κάψουλα την ημέρα με λίγο νερό.

THROMBALLUR FORTE...
Μια απλή λύση σε πολλά σύνθετα προβλήματα

Το Fruitflow® φτιάχνεται από ένα άοσμο τζελ που το βρίσκουμε στους σπόρους
της ντομάτας Μπορεί να παίξει καθοριστικό ρόλο στη διατήρηση της καλής καρδιαγγειακής υγείας, μειώνοντας τη συσσώρευση των αιμοπεταλίων, παθολογία η
οποία μαζί με την υψηλή χοληστερόλη και την αρτηριακή πίεση αποτελεί βασικό
παράγοντα κινδύνου για καρδιακή νόσο.
Το Fruitflow® βοηθά να βελτιωθεί η κυκλοφορία του αίματος στα αγγεία. Σε
μια ομαλή ροή αίματος τα αιμοπετάλια παραμένουν λεία και περνούν από τις αρ13

SUPER L-CARNOSINE

ΣΤΑΜΑΤΑΜΕ ΤΗΝ ΓΛΥΚΟΖ ΥΛΙΩΣΗ, ΤΗΝ ΦΘ Ο Ρ Α Κ Α Ι Τ Η Ν ΓΗ Ρ Α Ν Σ Η

ΚΑΡΝΟΣΙΝΗ
600mg 90caps

Η καρνοσίνη είναι ένα διπεπτίδιο που αποτελείται από τα αμινοξέα L-histidine
και beta-alanine. Σε φυσιολογικές καταστάσεις βρίσκεται στους μύες, στον
εγκέφαλο και σε πολλούς ιστούς του σώματος σε μεγάλη συγκέντρωση. Καθώς μεγαλώνουμε, τα επίπεδα καρνοσίνης αρχίζουν να φθίνουν, καθιστώντας
αναγκαία την αναπλήρωσή τους.

τιδα, αθηροσκλήρωση, νεφροπάθειες καθώς και έμφραγμα του μυοκαρδίου.
Η γλυκοζυλίωση έχει σαν αποτέλεσμα την μετατροπή πρωτεϊνών και σακχάρων σε δομές μη εκμεταλλεύσιμες από το σώμα, το οποίο τελικά υποσιτίζεται
και γερνά, και την άνοδο του σακχάρου στο αίμα (διαβήτης).

ΚΑΡΝΟΣΙΝΗ ΚΑΙ ΓΛΥΚΟΖΥΛΙΩΣΗ

• Νευρολογικές εκφυλίσεις (πχ Alzheimer, Πάρκινσον, κατάθλιψη επιληψίας, σχιζοφρένεια, ήπια νοητική βλάβη, άνοια και εγκεφαλικό). Η καρνοσίνη
καθυστερεί την γήρανση των κυττάρων και βοηθά στην καλή λειτουργία του
εγκεφάλου και στη διατήρηση της μνήμης. Υποστηρίζεται ότι η γεροντική άνοια
και το αλτσχάιμερ, σχετίζονται με την δημιουργία πλάκας στον εγκέφαλο από
την έλλειψη καρνοσίνης. Μελέτες πάνω στην καρνοσίνη, έδειξαν ότι είναι ένας
από τους προστατευτικούς μηχανισμούς στα μικρο-αγγειακά του εγκεφάλου
που εμποδίζει την δημιουργία της πλάκας • Όλο το φάσμα των αυτιστικών δυσλειτουργιών, έλλειψη συγκέντρωσης, δυσλεξία, δυσπραξία, βελτιώνονται με
την πρόσληψη καρνοσίνης • Καταρράκτης: η καρνοσίνη βρέθηκε να μειώνει
την θολερότητα στους φακούς • Πρόβλημα κολλαγόνου του δέρματος (γήρανση του δέρματος) • Σχηματισμός τελικών προϊόντων προχωρημένης γλύκανσης (AGEs) / Συσσώρευση κατεστραμμένων πρωτεϊνών • Μυϊκή ατροφία
/ Αύξηση της μυϊκής ισχύος και αντοχής / αποτρέπει τη δημιουργία γαλακτικού οξέος στους μύες • Ανεπάρκεια εγκεφαλικής κυκλοφορίας (εγκεφαλικό)
• Καρδιαγγειακές καταστάσεις • Διαβήτης και οι επιπλοκές του • Αναστολή
κυτταρικής βλάβης που προκαλείται από το αλκοόλ παρατείνει τη παραγωγή
του γαλακτικού οξέος και κατά συνέπεια τον μυϊκό κάματο.

Η καρνοσίνη μπορεί να μειώνει την διαδικασία διάσπασης των πρωτεϊνών
του σώματος και του κυτταρικού DNA από την γλυκόζη, την γλυκοζυλίωση. Τα
τελικά προϊόντα αυτής της διαδικασίας ονομάζονται (AGEs), και είναι βασικοί
παράγοντες γήρανσης του οργανισμού. Τα AGEs έχουν δυστυχώς αθροιστική
ικανότητα, έτσι η ποσότητα τους αυξάνεται με την πάροδο της ηλικίας. Η καρνοσίνη έχει την αξιοσημείωτη ικανότητα να αναζωογονεί τα κύτταρα που προσεγγίζουν τη γήρανση (φτάνοντας στο όριο των κυτταρικών τους διαιρέσεων)
αποκαθιστώντας την κανονική εμφάνιση και παρατείνοντας τη διάρκεια ζωής
τους.
Τι είναι η γλυκοζυλίωση των ιστών; Η γλυκοζυλίωση είναι μια φυσιολογική διαδικασία, κατά την οποίαη γλυκόζη του αίματος προσκολλάται στις
πρωτεΐνες του οργανισμού (αιμοσφαιρίνη, κολλαγόνο κ.α.). Οι πρωτεΐνες
αυτές τροποποιούνται, με αποτέλεσμα να σχηματίζονται νέα επιβλαβή μόρια,
τα AGEs (Προχωρημένα Προϊόντα Γλυκοζυλίωσης).

ΚΑΡΝΟΣΙΝΗ ΚΑΙ ΔΙΑΒΗΤΗΣ

Η καρνοσίνη έχει ερευνηθεί από κορυφαίους επιστήμονες συμπεριλαμβανομένης της ομάδας του Δρ. Bruce Ames στο UCLA στο Μπέρκλεϋ πού, κανένας δε μπορεί να αμφισβητήσει την εξειδίκευση του στη μοριακή βιολογία. Μία
άλλη φημισμένη διεθνής ομάδα ερευνητών με δημοσίευση στο περιοδικό του
διαβήτη (journal Diabetes 54:2320-2327, 2005) συστήνει την καρνοσίνη για
τους διαβητικούς, καθώς μειώνει τον κίνδυνο βλάβης στα νεφρά.. Οι διαβητικοί, παρουσιάζουν αυξημένη ποσότητα ΑGE προϊόντων, μιας που τα AGE αναπτύσσονται κατά τις περιόδους υπεργλυκαιμίας. Τα ΑGE έχουν ενοχοποιηθεί
για μια πλειάδα ασθενειών όπως οι χρόνιες φλεγμονώδεις νόσοι όπως αρθρί14

ΠΟΛΥΤΙΜΗ ΣΥΜΜΑΧΟΣ ΓΙΑ:

WILD GARL IC E XTRAC T T ONIC & WIL D GARL IC

ΑΓ ΡΙ Ο ΣΚ ΟΡΔΟ ΜΙ Α ΠΑ Λ ΙΑ Μ Ο Ν Α Σ Τ ΗΡ ΙΑ ΚΗ Σ ΥΝ Τ Α ΓΗ Α Ξ Ε ΠΕ Ρ Α Σ Τ Η Σ Τ Ο Ν Χ ΡΟ Ν Ο
ΑΠ Ο ΧΕ Ρ Ι Σ Ε ΧΕ Ρ Ι, Η ΠΑ Λ ΙΑ Σ ΥΝ Τ Α ΓΗ Τ Ω Ν Μ Ο Ν Α ΧΩ Ν
To άγριο σκόρδο θεωρείται πολλαπλάσια δραστικότερο από το κλασσικό
σκόρδο: Μισό κουταλάκι του γλυκού άγριο σκόρδο, ισοδυναμεί με 10 σκελίδες
ήμερο σκόρδο.
Περιέχει και αποδίδει 23% περισσότερες θειούχες ενώσεις (με κυριότερη την
αλισίνη) από το απλό σκόρδο. Η αλίσίνη προφυλάσσει από χοληστερίνη και αρτηριοσκλήρωση, προστατεύει την καρδιά και τα αγγεία και δρα σαν ασπίδα στα
εγκεφαλικά επεισόδια, στα εμφράγματα, στις θρομβώσεις.

ΚΑΨΟΥΛΕΣ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ:

ΕΚΧΥΛΙΣΜΑ
ΑΓΡΙΟΥ ΣΚΟΡΔΟΥ 50ml
ΑΓΡΙΟ ΣΚΟΡΔΟ 60caps

Γλυκό κρασί, εκχύλισμα άγριου σκόρδου, αιθανόλη
Ανά 1 κάψουλα 645mg

ΥΓΡΟ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ: Γλυκό κρασί, εκχύλισμα άγριου σκόρδου, νερό, αιθανόλη
30 σταγόνες αντιστοιχούν σε 12 γραμμάρια φρέσκου αγριόσκορδου.

ΤΟ ΣΚΟΡΔΟ ΣΑΣ ΧΑΡΙΖΕΙ

• ΓΕΡΗ, ΝΕΑΝΙΚΗ ΚΑΡΔΙΑ: το άγριο σκόρδο που φυτρώνει στα δάση της Γερμανίας, με βάση τις αναλύσεις των Γερμανών επιστημόνων συντελεί:
• Στη ρευστοποίηση του παχύρευστου αίματος και τη διάλυση των λιπιδίων,
με αποτέλεσμα την αποφυγή θρομβώσεων και την πρόληψη καρδιακού εμφράγματος.
• Στην κατά 32% αύξηση της ροής του αίματος με αποτέλεσμα, την ταχύτερη (κατά
32%) τροφοδοσία του οργανισμού με οξυγόνο, καθώς και την ταχύτερη απαλλαγή
της χολής από βρώμικα, άχρηστα και νοσηρά στοιχεία.
• ΛΙΓΟΤΕΡΗ ΧΟΛΗΣΤΕΡΙΝΗ
• ΡΥΘΜΙΣΜΕΝΗ ΑΡΤΗΡΙΑΚΗ ΠΙΕΣΗ
• ΚΑΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ
• ΥΓΙΕΣ ΕΝΤΕΡΟ ΧΩΡΙΣ ΠΑΘΟΓΟΝΑ
• ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΚΑΝΤΙΔΙΑΣΗΣ
• ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΒΑΚΤΗΡΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΜΥΚΗΤΩΝ
• ΑΠΟΦΥΓΗ ΤΩΝ ΘΡΟΜΒΩΣΕΩΝ
• ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗ
• ΑΝΤΙΟΞΕΙΔΩΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
• ΛΙΓΟΤΕΡΟ ΠΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΡΘΡΩΣΕΙΣ
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GL UC O PROTE C TIV E

Φ Ο Ρ Μ Ο Υ Λ Α Γ Ι Α Τ Ο Σ Α ΚΧ Α Ρ Ο ΠΟ Υ Α ΝΑ Τ Ρ Ε Π ΕΙ ΤΑ Κ ΑΤΕΣΤΗ ΜΕΝ Α

ΓΙΑΤΙ ΤΟ ΧΡΩΜΙΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΠΡΩΤΟ «ΟΠΛΟ» ΜΑΣ
ΦΟΡΜΟΥΛΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ
ΣΑΚΧΑΡΟΥ 90caps

Το χρώμιο, πιστεύεται ότι δουλεύει παράλληλα με την ινσουλίνη για να προάγει την πρόσληψη της γλυκόζης από τα κύτταρα. H μαγιά του χρωμίου είναι
μια εξαιρετική βιο-διαθέσιμη πηγή χρωμίου. Το χρώμιο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να υποστηρίξει την υγιή ανοχή γλυκόζης και βοηθά στη διατήρηση
των φυσιολογικών επιπέδων σακχάρου στο αίμα. Το Χρώμιο εμπλέκεται τόσο
στην ρύθμιση του σακχάρου όσο και στο μεταβολισμό των λιπιδίων. Η έλλειψη
του Χρωμίου προκαλεί διαταραχή στην ανοχή της γλυκόζης, απώλεια βάρους
και νευροπάθειες. Η σύνδεση του μορίου της ινσουλίνης με τον υποδοχέα της
στη κυτταρική μεμβράνη, γίνεται μέσω ενός τρισθενούς οργανικού συμπλέγματος, μέρος του οποίου είναι το χρώμιο.

ΠΟΣΟ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΑΛΦΑ ΛΙΠΟΙΚΟ ΟΞΥ

Το άλφα λιποϊκό οξύ κάλλιστα μπορεί να ταξινομηθεί μαζί με τις βιταμίνη C
και την βιταμίνη Ε ως πρώτης γραμμής άμυνα έναντι των ελευθέρων ριζών.
Δρα ως συνένζυμο στον κύκλο του Krebs και στην παραγωγή της κυτταρικής
ενέργειας. Το άλφα λιποϊκό οξύ χρησιμοποιείται για την θεραπεία της περιφερειακής νευροπάθειας, μία συνήθη επιπλοκή του διαβήτη. Επιταχύνει την
αφαίρεση της γλυκόζης από την κυκλοφορία του αίματος, εν μέρει ενισχύοντας την λειτουργία της ινσουλίνης, και μειώνει την αντίσταση στην ινσουλίνη,
μία υποκείμενη αιτία για πολλές περιπτώσεις στεφανιαίας νόσου και παχυσαρκίας.

ΠΙΚΡΟ ΠΕΠΟΝΙ

Θεωρείται ότι βελτιώνει τον μεταβολισμό των υδατανθράκων στο σώμα. Η
δραστική του ουσία, η charantin, είναι ιδανική για την μείωση των επιπέδων
σακχάρου στο αίμα, ικανή από μόνη της να δημιουργήσει υπογλυκαιμική
κίνηση και τάση. Η ουσία αυτή αποτελείται από φυσικά στεροειδή τα οποία
μιμούνται την δράση της ινσουλίνης μέσα στο σώμα. Θεωρητικοί μηχανισμοί
δράσης περιλαμβάνουν μια αύξηση στην έκκριση ινσουλίνης, στην χρησιμοποίηση της γλυκόζης από τους ιστούς, στην οξείδωση της γλυκόζης και στην
μείωση της γλυκονεογέννεσης που γίνεται στο ήπαρ.
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ΚΑΝΕΛΛΑ

Η ενεργός ουσία στην κανέλα αποδείχθηκε ότι είναι η ουσία MHCP που ανήκει στις πολυφαινόλες, η οποία μιμείται την ινσουλίνη, ρυθμίζει τα επίπεδα
σακχάρου στο αίμα και αποσοβεί τις βουλιμικές κρίσεις.Σε πειράματα στο εργαστήριο, η κανέλα βρέθηκε ότι μπορεί να εξουδετερώνει τις ελεύθερες ρίζες
που είναι νοσηρές για το DNA, χημικές ενώσεις οι οποίες παράγονται κατά το
φυσιολογικό μεταβολισμό και είναι αυξημένες στους διαβητικούς.

HOLY BASIL EXTRACT

Έχει αποδειχθεί ότι αποτελεί ένα ισχυρότατο ρυθμιστή των επιπέδων τόσο
του σακχάρου όσο και των λιπιδίων στο αίμα μας, συντελώντας αποτελεσματικά στην θεραπεία του διαβήτη.

ΜΥΡΤΙΛΛΟΣ

Χάρη στη μεγάλη περιεκτικότητα γλυκοζοειδών και ιδιαίτερα νεομυρτυλίνης, η οποία χρησιμοποιείται ως βοηθητικό μέσο για τη θεραπεία του σακχαρώδους διαβήτη, είναι ένα ευεργετικό ρόφημα, που βοηθά στην αντιμετώπιση
του προβλήματος της υψηλής συγκέντρωσης σακχάρων στο αίμα.

ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ: Χρώμιο (μαγιά) 20,00 m • Κιτρικός ψευδάργυρος 11,00mg
• Χαλκός 0,3mg • Θειικό μαγγάνιο 3,1mg • Άλφα τοκοφερόλη 2,0mg
• Ασκορβικό οξύ 12,5mg • Φαιοφύκη, εκχύλισμα 10:1/ 1mg • Πικρό πεπόνι, εκχύλισμα 93,40mg • Εκχύλισμα μύρτιλλου 43,33mg • Κουρκουμίνη
33,40mg • Ινδικός βασιλικός (holy basil) εκχύλισμα 22,80 mg • ***Εκχύλισμα κανέλλας 10:1/ 120,80mg • Χλορέλλα σε σκόνη 5,70mg • Εκχύλισμα
πράσινου τσαγιού 50% 6,80mg • Άλφα λιποικό οξύ 112,80 mg • Καρνιτίνη
(L-Carnitine tartate) 60mg GABA-γάμμα αμινοβουτυρικό οξύ 5,0 mg • Εκχύλισμα κόκκινου ρυζιού 115,0mg • Διαλυτές ίνες από κακάο 10,0mg • Στεαρικό μαγνήσιο 9,70mg

HEALTH Y DETOX

ΣΥ Μ Π Υ Κ Ν ΩΜ ΕΝ Ο Μ Ε Ι Γ Μ Α Φ ΥΣ Ι Κ Ω Ν Σ ΥΣ Τ Α Τ Ι Κ Ω Ν Γ Ι Α Α Π Ο Τ Ο Ξ Ι Ν Ω Σ Η
ΑΠ ΟΤΕΛΕΣ Μ ΑΤΙΚ Η Κ Υ ΤΤΑΡ Ι Κ Η Π Ρ Ο Σ Τ Α Σ Ι Α • Β Ε Λ Τ Ι Ω Μ Ε Ν Ο Μ Ε Τ Α Β Ο Λ Ι Σ Μ Ο Λ Ι ΠΟΥΣ

1 00% Φ ΥΣ Ι Κ Α Σ ΥΣ Τ Α Τ ΙΚΑ - ΜΕ ΓΛ Υ ΚΑ ΝΤΙΚΟ Σ ΤΕΒΙΑ - Χ Ω ΡΙΣ Α Λ ΚΟΟΛ
ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ: ανακινείστε καλά πριν από την χρήση.

Αραιώνετε κάθε πρωί 25 ml του HEALTHY DETOX σε 1,5 λίτρο νερό ή σε
αποτοξινωτικό τσάι και το πίνετε σε όλη την διάρκεια της ημέρας.

ΠΟΙΟΣ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΤΟ HEALTHY DETOX;
ΟΛΟΙ, ΧΩΡΙΣ ΚΑΜΜΙΑ ΕΞΑΙΡΕΣΗ
• Γιατί η αποτοξίνωση δεν είναι μόδα, είναι ανάγκη!!!
• Γιατί η γήρανση, ο κυτταρικός εκφυλισμός και οι κυτταρικές αλλοιώσεις ενισχύονται σε τοξινωμένο σώμα
• Γιατί το χημικό εργοστάσιο του οργανισμού μας - το συκώτι- πρέπει πάντα να
είναι καθαρό για να μπορεί να μας προστατεύει
• Γιατί καμμία προσπάθεια αδυνατίσματος δεν μπορεί να είναι επιτυχής όταν το
σώμα είναι τοξινωμένο
• Γιατί οι βλαβερές ουσίες- τοξίνες που υπάρχουν στις τροφές, στο νερό και στον
αέρα περνούν καθημερινά στο σώμα μας και συσσωρεύονται συνεχώς
• Γιατί όσο πιο πολλές τοξίνες υπάρχουν στο σώμα μας τόσο περισσότερο κινδινεύει η οργανική και μεταβολική μας ισορροπία
• Γιατί οι τοξίνες, οι οποίες αποθηκεύονται κυρίως στα λιποκύτταρα μπλοκάρουν
την διαδικασία απέκκρισης, και όσο δεν απομακρύνονται με τις φυσιολογικές διεργασίες αποταμιεύονται στο δέρμα, τα μαλλιά, το πεπτικό και το λεμφικό σύστημα, αυξάνοντας τις πιθανότητες πρόκλησης προβλημάτων, όπως η δυσκοιλιότητα,
ο πονοκέφαλος, η τριχόπτωση, η κυτταρίτιδα, ή επιβαρύνοντας ασθένειες, όπως
η ρευματοειδής αρθρίτιδα, οι καρδιοπάθειες, το μεταβολικό σύνδρομο, ο σακχαρώδης διαβήτης

• Γιατί η σωστή και αποτελεσματική αποτοξίνωση του οργανισμού βοηθάει σημαντικά στην αντιμετώπιση προβλημάτων όπως το έλκος, η δυσπεψία, οι λιθιάσεις,
οι εντερικές παθήσεις, ακόμα και οι παθήσεις του ήπατος
• Γιατί προβλήματα όπως η ακμή, η ψωρίαση, το έκζεμα και γενικά οι δερματίτιδες
οφείλονται κατά κύριο λόγο σε αδυναμία του σώματος να χειριστεί τις τοξίνες.

100% ΦΥΣΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ
ΜΕ ΓΛΥΚΑΝΤΙΚΟ ΣΤΕΒΙΑ
ΧΩΡΙΣ ΑΛΚΟΟΛ 500ml

ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ: νερό, συμπυκνωμένος χυμός σταφυλιού, συμπυκνωμένος χυμός

παντζαριού, μέσο όξινσης: κιτρικό οξύ, εκχύλισμα μορίνγκα, εκχύλισμα αγκινάρας, εκχύλισμα ταραξάκου, εκχύλισμα τσουκνίδας, εκχύλισμα πράσινου τσαγιού,
χλωριούχος χολίνη, D-γλυκονικός ψευδάργυρος, οξική DL-άλφα τοκοφερόλη,
αρώματα, συντηρητικό: σορβικό κάλιο, πηκτικό μέσο: ξανθάνη, γλυκαντικό: γλυκοσίδες στέβιας, υδροχλωρική πυριδοξίνη (βιταμίνη Β6), υδροχλωρική θειαμίνη
(βιταμίνη Β1), ριβοφλαβίνη (βοταμίνη Β2), τριχλωριούχο χρώμιο, κυανοκοβαλαμίνη (βιταμίνη Β12).

HEALTHY DETOX
ΓΙΑΤΙ ΧΩΡΙΣ ΤΟΞΙΝΕΣ ΕΙΜΑΣΤΕ ΥΓΙΕΙΣ ΠΙΟ ΝΕΟΙ ΠΙΟ ΟΜΟΡΦΟΙ - ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΔΥΝΑΤΟΙ
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L - C A R N I T I N E TA R T R AT E
CAPS & L-CARNITINE LIQUID
ΠΟΛΥΤΙΜΗ Γ ΙΑ ΤΗΝ Κ ΑΡΔΙΑ Κ ΑΙ ΤΟ ΣΥΚ ΩΤΙ. ΑΠΑΡΑΙ ΤΗ ΤΗ Σ ΤΟ Α Δ Υ ΝΑ ΤΙ Σ ΜΑ .

L-ΚΑΡΝΙΤΙΝΗ ΤΡΥΓΙΚΗ
500mg 70caps & ΥΓΡΗ
ΚΑΡΝΙΤΙΝΗ ΣΕ ΑΜΠΟΥΛΕΣ
10 x 25ml

Η καλύτερη επιλογή για καρνιτίνη που θα μπορούσατε να κάνετε
• Άριστης ποιότητας • Κλινικά δοκιμασμένη • 100% χορτοφαγική

ΚΑΡΝΙΤΙΝΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Αυξάνει την παραγωγή ενέργειας ακριβώς λόγω της βελτίωσης της καύσης
λιπαρών κυττάρων.
Έχει αποδειχθεί ότι ευνοεί την μυϊκή αποκατάσταση μετά από καταπόνηση.
Στον μύ της καρδιάς και στους σκελετικούς μύες περιέχονται άφθονες ποσότητες της L-καρνιτίνης που είναι απαραίτητη για να πληρούνται και να καλύπτονται οι απαιτήσεις ενέργειας του ιστού με τη μεταφορά λιπαρών οξέων
στα μιτοχόνδρια. Η κανονικά ενδογενής παραγωγή της L-καρνιτίνης σε πολλές
περιπτώσεις είναι ανεπαρκής σε άτομα με υπερλιπιδαιμίες και καρδιακά προβλήματα, απαιτώντας έτσι συμπλήρωση.
Συστατικά: L-Καρνιτίνη τρυγική, (υδροξυπροπυλομεθυλοκυτταρίνη), χρωστική κάψουλας (διοξείδιο του τιτανίου), αντισυσσωματικά (άλατα μαγνησίου
λιπαρών οξέων).

ΚΑΡΝΙΤΙΝΗ ΚΑΙ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΗ ΥΓΕΙΑ

Η καρνιτίνη συστήνεται σαν βασικό βοήθημα για την προστασία του καρδιακού μύ.
• Προστατεύει την καρδιά • Μειώνει τον καρδιακό παλμό σε κατάσταση έντονου στρες • Βελτιώνει την καρδιακή παροχή, σημαντικό σε καταστάσεις ανεπάρκειας.
• Ο καρδιακός μυς χρησιμοποιεί το λίπος ως κύρια πηγή ενέργειας • Η καρνιτίνη είναι ένας παράγοντας μεταφοράς λίπους για παραγωγή ενέργειας που
είναι απολύτως απαραίτητη για τη φυσιολογική λειτουργία και αντοχή της
καρδιάς • Η συμπλήρωση με L-καρνιτίνη εμποδίζει επίσης την εξέλιξη της
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βλάβης καρδιακού μυός σε άτομα με συμφορητική καρδιακή ανεπάρκεια και
βελτιώνει την ανοχή στην άσκηση σε άτομα που αναπτύσσουν πόνο στο στήθος
(στηθάγχη).

ΚΑΡΝΙΤΙΝΗ ΚΑΙ ΣΥΚΩΤΙ

• προστατεύει το συκώτι, αποτρέπει την συγκέντρωση λιπώδους ιστού και
μειώνει τις τρανσαμινάσες • προστατεύει και διατηρεί ενεργά τα εγκεφαλικά
κύτταρα.

ΚΑΡΝΙΤΙΝΗ ΚΑΙ ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑΣ

Οι άνδρες συχνά έχουν πρόβλημα με τον αριθμό, την κινητικότητα ή το
σχήμα του σπέρματος τους Η L-Καρνιτίνη παρέχει πολύτιμη υποστήριξη για
το ανδρικό αναπαραγωγικό σύστημα. Στο σπέρμα, η υψηλή συγκέντρωση
της L-καρνιτίνης παίζει ένα ρόλο στο μεταβολισμό της ενέργειας και το πιο
σημαντικό, μπορεί να υποστηρίξει την ποιότητα του σπέρματος. Ένας αριθμός
κλινικών μελετών έχει αναφερθεί στα οφέλη της καρνιτίνης σαν συμπλήρωμα
διατροφής σε ότι αφορά τις επιπτώσεις της στο σπέρμα. Η L-καρνιτίνη σε υπογόνιμους άνδρες βρέθηκε να μπορεί να αυξήσει τη συγκέντρωση των σπερματοζωαρίων στο σπερματικό υγρό, την κινητικότητα του σπέρματος και τα να
εξασφαλίζει την ποσοστιαία αύξηση των σπερματοζωαρίων με ισχύ έναντι των
αδύναμων.

ΚΑΡΝΙΤΙΝΗ ΚΑΙ ΑΔΥΝΑΤΙΣΜΑ

Η καρνιτίνη είναι σημαντικός συμπαράγοντας σε κάθε προσπάθεια αδυνατίσματος καθώς είναι αυτή που μεταφέρει την πληροφορία για καύση λιποκυττάρων προκειμένου να παράγει το σώμα ενέργεια. Αυτό και μόνο σε συνδιασμό με διατροφή χαμηλή σε λιπαρά είναι πραγματικά αποτελεσματικό.

L - ARGI N I N E L I Q U I D E XO T I C TA S T E
Κ Α Θ Ε ΦΙΑ Λ ΙΔ ΙΟ Α Π Ο Δ ΙΔ Ε Ι 6 ΓΡΑ Μ Μ Α ΡΙΑ Α ΡΓΙΝΙΝ Η Σ
Σ ΥΜΠΥΚ ΝΩ ΜΕΝΗ ΥΓ ΡΗ Α ΡΓΙΝΙΝ Η Μ Ε Ε Υ Χ Α ΡΙΣΤΗ ΓΕ Υ ΣΗ Ε Ξ Ω ΤΙΚΩ Ν ΦΡΟΥ ΤΩΝ!
Α ΠΛ Ο , ΕΥΚ Ο Λ Ο, Ε Υ Χ ΡΗ ΣΤΟ Π Α ΝΙΙΣΧ Υ ΡΗ Α ΡΓΙΝ ΙΝΗ « ΣΤΟ ΤΣΕ Π Α ΚΙ!»

Η L-αργινίνη είναι ένα από τα πιο δυναμικά εργαλεία σε
οποιοδήποτε αντιγηραντικό πρόγραμμα λόγω της λειτουργικής
δύναμής της στην παραγωγή των ορμονών, ενδυνάμωση του
ανοσοποιητικού συστήματος, βελτίωση του όγκου του μυϊκού
ιστού και μείωση του λίπους, ρύθμιση αρκετών μεταβολικών
διαδικασιών, βελτίωση του προφίλ χοληστερόλης, στήριξη της
εγκεφαλικής λειτουργίας, και ενίσχυση της σεξουαλικότητας.
Η αργινίνη επιτελεί
πολλές λειτουργίες
στον οργανισμό:

ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΒΑΣΙΚΟ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ
ΑΓΓΕΙΟΔΙΑΣΤΟΛΗΣ

Ως πρόδρομος του νιτρικού οξέος, η αργινίνη χρησιμοποιείται
σε αρκετές παθήσεις που απαιτείται αγγειοδιαστολή.
Η L-Αργινίνη αποτελεί ένα καταπληκτικό αμινοξύ που το σώμα
μας μετατρέπει σε νιτρικό οξείδιο. Το νιτρικό οξείδιο με τη σειρά του βοηθά τα αιμοφόρα αγγεία μας να χαλαρώσουν και να
διασταλούν ώστε να επιτρέψουν μεγαλύτερη ροή του αίματος,
που υποστηρίζει, ανάμεσα σε πολλές άλλες ζωτικές λειτουργίες,
υγιή επίπεδα κυκλοφορικής πίεσης και συνολική καρδιαγγειακή
υγεία.

ΕΙΝΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ Η ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΗΣ ΣΤΟ
ΕΝΔΟΘΗΛΙΟ

Το ενδοθήλιο αποτελεί τον εσωτερικό από τους τρεις χιτώνες
του τοιχώματος των αγγείων. Επιπλέον, με την βοήθεια ενός
μεγάλου αριθμού ουσιών που παράγει, διαδραματίζει κεντρικό

ρόλο στην ρύθμιση της κινητικότητας των αγγείων Κλινικές μελέτες χορήγησης L-αργινίνης σε ασθενείς με στεφανιαία νόσο
παρουσίασαν θετικά αποτελέσματα στη λειτουργία του ενδοθηλίου.

ΜΥΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ- ΤΟΝΩΣΗ

Η ανεπάρκεια αργινίνης προκαλεί συμπτώματα μυϊκής αδυναμίας, παρόμοια με την μυϊκή δυστροφία. Η αργινίνη παίζει σημαντικό ρόλο-κλειδί στην διαδικασία μεταβολισμού του αζώτου
στους μύες που εργάζονται σκληρά.
Τέλος, η αργινίνη θεωρείται βασική για τον αποδοτικό μυϊκό
μεταβολισμό λόγω του ρόλου της στην μεταφορά, αποθήκευση,
και αποβολή του αζώτου.

ΑΠΟΤΟΞΙΝΩΣΗ

- Λόγω του σημαντικού ρόλου της στην ουρία, η αργινίνη βοηθά στην αποτοξίνωση του οργανισμού απομακρύνοντας την
τοξική αμμωνία.

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΥΞΗΤΙΚΗ ΟΡΜΟΝΗ

Η αργινίνη παίζει σημαντικό ρόλο στη διέγερση της υπόφυσης
που απελευθερώνει την αυξητική ορμόνη, η οποία είναι πολύ
σημαντική για την ανάπτυξη των παιδιών.

ΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΟΤΗΤΑ

Η αργινίνη αυξάνει φυσικά τη ροή του αίματος στο πέος και
μπορεί να οδηγήσει σε καλύτερη και μεγαλύτερης διάρκειας
στύση, ενώ ταυτόχρονα αυξάνει την ποσότητα και κινητικότητα
του σπέρματος.

ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΗ
ΥΓΡΗ ΑΡΓΙΝΙΝΗ
ΣΕ ΦΙΑΛΙΔΙΑ 10 x 25ml
Σύμφωνα με όλες τις έρευνες η αργινίνη μπορεί
να είναι ευεργετική στην θεραπεία στειρότητας
στους άνδρες.

ΣΥΝΔΕΤΙΚΟΣ ΙΣΤΟΣ

Η ανεπάρκεια Αργινίνης σχετίζεται με εξανθήματα, απώλεια
και σπάσιμο των μαλλιών. Η αργινίνη βρίσκεται σε υψηλές
συγκεντρώσεις στους συνδετικούς ιστούς, είναι συστατικό του
κολλαγόνου που διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην παραγωγή
καινούργιου ιστού και οστικών κυττάρων, και η χορήγησή της σε
άτομα με αρθρίτιδα δίνει πάντα καλά αποτελέσματα.

ΝΟΣΟΣ ΤΟΥ ALZHEIMER

Σύμφωνα με μελέτη, η οποία δημοσιεύτηκε πρόσφατα στο
«Journal of Neuroscience»: Τα ευρήματα έδειξαν ότι κάποια
κύτταρα του ανοσοποιητικού συστήματος που προστατεύουν τον
εγκέφαλο άρχισαν να μην καταναλώνουν φυσιολογικά την αργινίνη, η οποία είναι ένα θρεπτικό υλικό. Οι επιστήμονες εκτιμούν
ότι, αν πράγματι η κατανάλωση της αργινίνης είναι τόσο σημαντική στην εξέλιξη της νόσου, τότε, πιθανώς, μπλοκάροντας τη διαδικασία, ίσως να καταστεί δυνατή η αντιστροφή του εκφυλισμού
του εγκεφάλου.
ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ: Nερό, L-Aργινίνη (21,4%), γλυκονικός ψευδάργυρος, νιασίνη, πυριδοξίνη.
ΑΛΛΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ: κιτρικό οξύ (μέσο όξινσης), στέβια (γλυκαντικό), *σορβικό κάλιο (συντηρητικό).
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M A G NE SIUM C O M P L E X

Ο Σ Ο ΑΚ ΡΙ Β ΩΣ Κ ΑΙ ΟΠ Ω Σ ΑΚ ΡΙ Β Ω Σ Τ Ο Χ Ρ ΕΙΑ ΖΕΤΑ Ι ΤΟ ΣΩΜ Α ΣΑ Σ

ΦΟΡΜΟΥΛΑ ΜΑΓΝΗΣΙΟΥ
120caps / 190mg
ανά κάψουλα

Συστατικά: Οξείδιο του μαγνησίου, κιτρικό μαγνήσιο, ανθρακικό μαγνήσιο, υδροξυπροπυλο-μεθυλοσελουλάση (κάψουλα)
Η κιτρική μορφή παρέχει υψηλότερη απορρόφηση μαγνησίου. Βοηθάει στην
αποβολή της αμμωνίας από τον οργανισμό, είναι σημαντικό για τη ρύθμιση
των καρδιακών παλμών, της μυικής σύσπασης και της νευροδιαβίβασης. Tο
Κιτρικό μαγνήσιο αυξάνει επίσης το νερό στα έντερα και γενικότερα στο πεπτικό σύστημα.
Το ανθρακικό μαγνήσιο λειτουργεί στον οργανισμό, σε συνεννόηση με το
ασβέστιο για τη διαχείριση της λειτουργίας των κυττάρων στο εσωτερικό στους
μυς. Ενώ το ασβέστιο προάγει μιας μορφής σκληρότητα και ακαμψία, το ανθρακικό μαγνήσιο προωθεί τη χαλάρωση των ιστών και την ομαλότητα. Φυτά
και ζώα χρειάζονται το ανθρακικό ασβέστιο για να σχηματίσουν τους σκελετούς τους όπως και τα κοχύλια για τα κελύφη τους.
Το οξείδιο του μαγνησίου, ή λεγόμενη μαγνησία, είναι μια μορφή που δεν
απορροφάται ή απορροφάται σε πολύ μικρό ποσοστό, οπότε χρησιμεύει μόνο
ως αντιόξινο, καθότι είναι σε θέση να εξουδετερώνει τα οξέα και να διεγείρει
την εντερική μετάβαση.

ΟΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΟΥ ΣΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ
•

•
•
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Μαγνήσιο και Οστεοπόρωση. Πρόσφατα στο περιοδικό της Αμερικάνικης Γεροντολογικής Εταιρείας δημοσιεύθηκε άρθρο όπου οι συγγραφείς κατόρθωσαν να αποδείξουν ότι το Μαγνήσιο σε ηλικιωμένους,
άνδρες και γυναίκες, βοηθά στην αύξηση της οστικής μάζας και σε
βελτίωση της αντοχής των οστών.
Μαγνήσιο και Ημικρανίες. Μελέτες που έγιναν σε ασθενείς με ημικρανίες απέδειξαν ότι το επίπεδο του Μαγνησίου στο αίμα τους και στα
ερυθρά τους αιμοσφαίρια ήταν χαμηλότερο από το φυσιολογικό.
Μαγνήσιο και Stress. Σχετικά πρόσφατα αποδείχθηκε ότι σε άτομα που εργάζονται κάτω από δύσκολες περιβαλλοντικές συνθήκες ή
μετά από έντονη πνευματική κόπωση το Μαγνήσιο του οργανισμού
τους μειώνεται επειδή αυξάνεται η αποβολή του από τα νεφρά στα

•

•

•

ούρα. Πράγματι σε αυτά τα άτομα, η χορήγηση συμπληρωμάτων που
περιείχαν Μαγνήσιο βοήθησε την επαναφορά των επιπέδων του στο
φυσιολογικό και την θεραπεία των όποιων συμπτωμάτων.
Μαγνήσιο και καρδιακές ταχυαρρυθμίες. Το πρόβλημα των ταχυαρρυθμιών είναι ιδιαίτερα συνηθισμένο.. Τα αίτια δεν είναι γνωστά αλλά
πιστεύεται ότι σε αυτές τις καταστάσεις υπάρχει μια υπερδιέγερση του
καρδιακού μυ είτε από αυτή καθεαυτή την καρδιακή πάθηση είτε από
μια νευροορμόνη, την Αγγειοτενσίνη ΙΙ, που υπερπαράγεται στην Υπέρταση και διεγείρει ταυτόχρονα και τον καρδιακό μυ. Η υπερδιέγερση
αυτή εκφράζεται τοπικά με αύξηση του ηλεκτρικού φορτίου του καρδιακού μυός (αύξηση των δυναμικών επανεισόδου). Νευροφυσιολογικές μελέτες έδειξαν ότι η χορήγηση Μαγνησίου έχει σαν αποτέλεσμα
την μείωση των ηλεκτρικών φορτίων και της διέγερσης.
Μαγνήσιο και Άσθμα. Το Μαγνήσιο αναστέλλει την σύσπαση των λείων μυικών ινών, μειώνει την έκκριση Ισταμίνης από τα Μαστοκύτταρα
και αναστέλλει την έκκριση Ακετυλχολίνης, επομένως αποτελεί χρήσιμο φάρμακο σε ασθενείς με βρογχική σύσπαση ή Ασθμα.
Μαγνήσιο και κράμπες των κάτω άκρων. Σε περιπτώσεις υπομαγνησιαιμίας οι κράμπες στα κάτω άκρα είναι ιδιαίτερα συχνές. Το πιο σημαντικό όμως είναι ότι η χορήγηση από του στόματος Μαγνησίου έχει
σαν αποτέλεσμα την δραστική, γρήγορη και εντυπωσιακή βελτίωση
των πασχόντων.

L IV E R D E T OX

Τ Ο Σ Υ Κ Ω Τ Ι Μ Α Σ ΓΕ Ρ Ν ΑΕ Ι Μ ΑΖ Ι Μ Α Σ . Κ ΑΤ Ι Π Ρ Ε Π Ε Ι Ν Α Κ Α Ν Ο Υ Μ Ε Γ Ι Α Α Υ Τ Ο ! ! !
Ε Π Ι Λ Ε Γ Ο Υ Μ Ε Τ Ο « Li v e r D e t o x » Π Ρ Ο Ϊ Ο Ν Μ Ε Ε Υ Ρ Ω Π Α Ϊ Κ Ε Σ Π Ρ Ο Δ Ι Α Γ Ρ Α ΦΕ Σ Κ Α Ι
Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Ε Ι Σ Π Ο Υ Φ Τ Ι Α Χ Τ Η Κ Ε ΓΙ Α Ν Α ΔΟ Υ ΛΕ Υ Ε Ι
Ένας συνδιασμός βιταμινών, αμινοξέων, βοτάνων και φυτικών συστατικών ειδικά σχεδιασμένος για να παράσχει στον
οργανισμό σας την πλέον αποτελεσματική προστασία.
Η καλή υγεία του ήπατος είναι ζωτικής σημασίας για την καλή
γενική υγεία. Το ήπαρ είναι ένα πρωταρχικό όργανο της αποτοξίνωσης...Είναι τόσο σημαντικό, ώστε όταν πάψει να λειτουργεί, ο άνθρωπος μπορεί να επιβιώσει μόλις για 1-2 μέρες.
Την επικράτηση των γλυκών σε βάρος του πικρού θα την πληρώσουμε και μάλιστα ακριβά. Οι όγκοι είναι γεμάτοι από ζάχαρη. Αυτό απέδειξε ο Warburg το 2001 σε ένα ιατρικό συνέδριο
στην Καρλσρούη της Γερμανίας. Τονίστηκε ότι οι πικρές ουσίες,
συμβάλλουν αποφασιστικά στη συνολική διαδικασία της πέψης.
Σε περίπτωση συστηματικής λήψης των πικρών ουσιών δυναμώνει το συκώτι. Το συκώτι θέλει πικρά για να λειτουργήσει!
Ο συνδιασμός των πικρών δραστικών ουσιών - κυναρίνη-σιλιμαρίνη-βερβερίνη, κουασίνη - με αμινοξέα και βιταμίνες του
συμπλέγματος Β, είναι το μεγάλο όπλο που υπόσχεται γρήγορα,
σίγουρα και μόνιμα αποτελέσματα.Αν και οι περισσότερες φόρμουλες αποτοξίνωσης στηρίζονται στο γαϊδουράγκαθο, η επιστημονική ομάδα της «VIOGENESIS», και τα υπερσύγχρονα κέντρα
ερευνών της Ευρώπης με τα οποία συνεργάζεται, μετά από μελέτες και δοκιμές διαπίστωσε ότι η αγγινάρα ακριβώς επειδή σε
αυτήν βρίσκουμε εκτός από την σιλιμαρίνη και την κυναρίνη,
μπορεί σε συνδιασμό με τα υπόλοιπα συστατικά της φόρμουλας
-την βερβερίνη και την κουασίνη - να είναι πιο αποτελεσματική
στον επιθυμητό στόχο!

ΑΓΓΙΝΑΡΑ Tα φύλλα της αγκινάρας είναι πλούσια σε κιναρίνη και σιλιμαρίνη δυο κατέξοχήν ηπατοπροστατευτικές και
αποτοξινωτικές ουσίες Ειδικά η κιναρίνη, και η σιλιμαρίνη έχουν
πλέον επιστημονικά αποδειχθεί ότι λειτουργούν πολύ αποτελεσματικά σε όλο το φάσμα των ηπατικών διαταραχών. Κάτι που είναι εξαιρετικά σημαντικό είναι η ιδιότητά τους να μπορούν ακόμη
και να αναγεννήσουν κύτταρα του ηπατικού ιστού. H σιλυμαρίνη
μεταβάλλει - σταθεροποιεί τη μεμβράνη των ηπατικών κυττάρων

εμποδίζοντας την είσοδο των τοξινών μέσα στο όργανο. Έχει
αποδειχθεί ότι η σιλυμαρίνη βελτιώνει την ανοσοποιητική δράση
σε ασθενείς με κίρρωση (χρόνια ασθένεια του ήπατος με έλκη).
Επίσης, μετριάζει τα συμπτώματα των ηπατικών ασθενειών όπως
τη ναυτία, την αδυναμία, την απώλεια όρεξης, την κόπωση και το
άλγος. Η Cynarin είναι μια ένωση –μια φαινόλη-, που οι ειδικοί
πιστεύουν στηριζόμενοι σε έρευνες ότι είναι υπεύθυνη για χολαγωγές και χολορετικές ιδιότητες:
ΒΕΡΒΕΡΙΔΑ Η Βερβερίδα είναι ένα από τα καλύτερο βότανα
για τη διόρθωση της λειτουργίας του ήπατος και την ενίσχυση της
ροής της χολής. Είναι επίσης κατάλληλη σε περιπτώσεις ίκτερου
που οφείλονται σε συμφόρηση του ήπατος.
ΚΑΣΣΙΑ ΑΜΑΡΑ Η δραστική ουσία της κασσίας, γνωστή σαν
κουασίνη, είναι ίσως η πιο πικρή ουσία που έχει ανιχνευτεί στα
φυτά και στην φύση. Η παρουσία της σε ένα σκεύασμα μαζί με
σιλιμαρίνη και κυναρίνη εκτινάσσει στην κυριολεξία την αποτελεσματικότητα των δραστικών πικρών ουσιών στο προϊόν αυτό.
ΣΙΣΑΝΤΡΑ H σισάντρα είναι ένα άγριο μούρο που πολλοί την
ονομάζουν «κινέζικη μανόλια». Γνωστό εδώ και αιώνες σαν ένα
από τα πιο ασφαλή και αποτελεσματικά φυτικά ανταπτογενή. Η
χορήγηση υψηλών δόσεων της δρόγης επαναφέρει σε φυσιολογικά επίπεδα τα ηπατικά ένζυμα στο 70% των περιπτώσεων μέσα
σε ένα μήνα.Ακόμη, αποτρέπει την πραγματοποίηση πολλών
ιστολογικών μεταβολών όπως η ίνωση, αποτρέπει την αποικοδόμηση του λίπους, την κυτταρική νέκρωση και την διήθηση των
κυττάρων σε φλεγμονώδεις ιστούς.
ΜΕΘΕΙΟΝΙΝΗ Η ΜΕΘΕΙΟΝΙΝΗ είναι αμινοξύ με δράση
παρόμοια με της χολίνης ως κύριος λιποτροπικός παράγοντας ο
οποίος προλαμβάνει την υπερφόρτωση λίπους στο ήπαρ και διευκολύνει την κυκλοφορία των λιπιδίων που περιέχονται στην
τροφή.
ΚΑΡΝΙΤΙΝΗ η καρνιτίνη αυξάνει την καύση του λίπους, μειώνει τα τριγλυκερίδια και αποτρέπει την συγκέντρωση λίπους
στο συκώτι.

ΦΟΡΜΟΥΛΑ
ΑΠΟΤΟΞΙΝΩΣΗΣ
ΤΟΥ ΗΠΑΤΟΣ 60tabs

ΧΛΩΡΕΛΛΑ Απομακρύνει το βλαβερά μέταλλα, τα φυτοφάρ

μακα και το αλκοόλ από τον οργανισμό. Η chlorella μπορεί να
βοηθήσει το σώμα στην αποτοξίνωση ενισχύοντας το ανοσοποιητικό.
ΚΟΥΡΚΟΥΜΑΣ Η κουρκουμίνη και τα ανάλογα της παρουσιάζουν ισχυρή αντιοξειδωτική δράση. Αναστέλλουν τη δράση
του ενζύμου λίπο-οξυγενάση, μειώνοντας τη λιπιδική υπεροξείδωση, δηλαδή την οξειδωτική αποσύνθεση των λιπών, η οποία
οδηγεί στο σχηματισμό ελεύθερων ριζών. Παράλληλα, ενισχύει
ή συμφωνά με άλλες μελέτες διατηρεί τη δράση των ενζυμικών
(π.χ. υπεροξειδάση δισμουτάση, καταλάση και υπεροξειδάση της
γλουταθειόνης), αλλά και των μη-ενζυμικών (π.χ. βιταμίνες C
και E) αντιοξειδωτικών του ήπατος. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να
προστατεύεται το συκώτι από ουσίες που προκαλούν οξειδωτικές βλάβες στους ιστούς του μέσω της δημιουργίας ελεύθερων
ριζών.
ΣΙΤΑΚΕ Η λεντινάνη εκτός αυτού, έχει την ιδιότητα να προκαλεί την παραγωγή της ιντερφερόνης που είναι σπουδαίο όπλο
για να μπορεί ο οργανισμός μας να καταπολεμά τις μολύνσεις.
Επίσης, μπορεί να βοηθήσει τα άτομα με ηπατίτιδα, HIV / AIDS,
ΒΙΤΑΜΙΝΕΣ Β το συκώτι επηρεάζεται άμεσα όταν υπάρχει
έλλειψη και ανεπάρκεια στις βιταμίνες αυτές γιατί ουσιαστικά
επηρεάζεται αρνητικά και ο μεταβολσμός των τροφών αλλά και ο
μηχανισμός διαχείρισης του γλυκογόνου.
REISHI το Reishi ενεργοποιεί το μεταβολισμό των λιπαρών,
μειώνοντας την εναπόθεση τους στα εσωτερικά όργανα του
σώματος. Χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με άλλα αντικαρκινικά φάρμακα και χημειοθεραπείες, προκειμένου να μειώσει τις
παρενέργειες τους και να αυξήσει την αποτελεσματικότητα τους.
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ROTER REIS

Ε Π Ι Τ Ε ΛΟ Υ Σ Ε Ν Α Π Ρ Ο ΙΟ Ν ΙΚ ΑΝ Ο Ν Α Ν ΙΚ Η Σ Ε Ι Τ Η Ν Χ ΟΛ Η Σ Τ Ε Ρ Ι Ν Η
Γ ΙΑ Ν Α Μ Ε Γ Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Ε Τ Ε Τ Α ΑΠ Ο Τ Ε ΛΕ Σ Μ ΑΤ Α Σ Υ Ν Δ Ι Α Σ Τ Ε Τ Ο ΜΕ Λ Α Δ Ι k r i l l

ΚΟΚΚΙΝΗ ΜΑΓΙΑ ΡΥΖΙΟΥ

ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΥΓΙΩΝ
ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΧΟΛΗΣΤΕΡΟΛΗΣ
ΜΕ ΚΟΚΚΙΝΗ ΜΑΓΙΑ ΡΥΖΙΟΥ
& ΚΟΥΕΡΣΕΤΙΝΗ 120tabs

Η κόκκινη μαγιά ρυζιού χρησιμοποιείται από τους αρχαίους χρόνους ως
φάρμακο και παρασκευάζεται από την ζύμωση ρυζιού με την ποικιλία κόκκινης μαγιάς Monascus Purpureus.
Πρόσφατες, γενικά αποδεκτές, μελέτες έδειξαν ότι μειώνει σημαντικά τη
χοληστερίνη και επίσης, τα τριγλυκερίδια. Η διατήρηση υγιών επιπέδων χοληστερόλης είναι ένα σημαντικό βήμα για την πρόληψη των καρδιακών παθήσεων.
Περιέχει αρκετές ενώσεις γνωστές ως monacolins, ουσίες που είναι γνωστό ότι αναστέλλουν τη σύνθεση της χοληστερόλης.
Μία από αυτές τις μονακολίνες η monacolin K, είναι ένας ισχυρός αναστολέας της HMG-CoA reductase, και είναι επίσης γνωστή ως μεβινολίνη ή λοβαστατίνη που κυκλοφορεί και με την χημική μορφή φαρμάκου.
Σύμφωνα με τον πρόσφατο Ευρωπαικό Κανονισμό 432/2012 σχετικά με
τους επιτρεπόμενους ισχυρισμούς υγείας για τα τρόφιμα, η επιτροπή έχει
εγκρίνει τον ισχυρισμό της μείωσης και της συμβολής της στην διατήρηση
των φυσιολογικών επιπέδων χοληστερόλης στο αίμα.
Εκτενής επιστημονική αναφορά στην ασφάλεια και αποτελεσματικότητα του
συστατικού μονακολίνη Κ καθώς και η απόφαση C140/07 στις 15-01-2009
χαρακτηρίζει το red rice ως συμπλήρωμα διατροφής.

ΚΟΥΕΡΣΕΤΙΝΗ

Κλινικές μελέτες δείχνουν ότι τα φλαβονοειδή κουερσετίνη, ρεσβερατρόλη
και κατεχίνες (όλα βρίσκονται σε υψηλή συγκέντρωση στο κόκκινο κρασί)
μπορούν να βοηθήσουν στη μείωση του κινδύνου της αθηροσκλήρωσης
(πλάκες που συσσωρεύονται στις αρτηρίες και που μπορεί να οδηγήσουν σε
καρδιακή προσβολή ή εγκεφαλικό επεισόδιο). Αυτές οι θρεπτικές ουσίες φαί-

22

νεται να προστατεύουν από τη ζημία που προκαλείται από την LDL («κακή»)
χοληστερόλη. Οι ίδιες μελέτες δείχνουν ότι η κερκετίνη αποτρέπει την πρόκληση ζημιάς από υψηλά επίπεδα χοληστερόλης LDL, και πληθυσμιακές μελέτες δείχνουν ότι οι άνθρωποι που τρώνε δίαιτες με υψηλή περιεκτικότητα
σε φλαβονοειδή έχουν χαμηλότερα επίπεδα χοληστερόλης. Μια μελέτη διαπίστωσε ότι οι άνθρωποι που πήραν quercetin και ένα εκχύλισμα κόκκινου
κρασιού χωρίς αλκοόλ (το οποίο περιέχει κερκετίνη) είχαν κατά σημαντικό
ποσοστό λιγότερη ζημιά στα αγγεία τους από την LDL χοληστερόλη.

ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ANA ΤΑΜΠΛΕΤΑ

Εκχύλισμα κόκκινου ρυζιού 400mg monacolin k 12,8 mg
κουερσετίνη 400 mg / πίτουρο ρυζιού 20 mg

ΚΑΛΟ ΘΑ ΗΤΑΝ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΗΝ ΜΑΓΙΑ ΚΟΚΚΙΝΟΥ ΡΥΖΙΟΥ ΝΑ
ΠΑΙΡΝΕΤΕ ΚΑΙ ΣΥΝΕΝΖΥΜΟ Q10, ΚΑΘΩΣ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΟΥ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΟΥΝ ΟΤΙ Η ΛΗΨΗ ΤΗΣ ΜΑΓΙΑΣ ΑΥΤΗΣ
ΑΝΑΣΤΕΛΛΕΙ ΤΗΝ ΕΝΔΟΓΕΝΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΣΥΝΕΝΖΥΜΟΥ

KRILL OIL

Α Δ ΙΑ ΜΦΙΣ ΒΗΤ ΗΤ Α Τ ΕΛΕΙΟ! Τ ΙΠΟΤ Α ΛΙΓ ΟΤ Ε ΡΟ!
Το Krill Oil της «VIOGENESIS», είναι πατενταρισμένο λάδι SUPERBA, προέρχεται
αποκλειστικά από άγριες γαρίδες του Ατλαντικού, είναι προϊόν ψυχρής έκθλιψης και
σε όλα τα στάδια παραγωγής του και επεξεργασίας του έχουν τηρηθεί οι πλέον αυστηρές προδιαγραφές σύμφωνα με την ευρωπαϊκή νομοθεσία. Το Superba ™ κριλ είναι
μοναδικό θαλάσσιο ωμέγα-3 λόγω των σημαντικά λιγότερων σταδίων επεξεργασίας
που απαιτούνται για να δημιουργηθεί το τελικό προϊόν. Σε σχέση με άλλες πηγές θαλάσσιου ωμέγα-3 το κριλ θεωρείται πλήρης εκχυλισμένη τροφή. Στην πραγματικότητα, επειδήπροέρχονται από βιότοπο σε απόλυτα καθαρό περιβάλλον στην αρχική
της μορφή, δεν απαιτείται καθαρισμός ή απόσταξη του λαδιού. Επιπλέον, η άμεση
επεξεργασία επί του σκάφους του Superba ™ κριλ αποτρέπει την αποσύνθεση και την
υποβάθμιση και προστατεύει τη θρεπτική ακεραιότητα του προϊόντος.
ΤΟ ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (MSC) ΠΙΣΤΟΠΟΙΕΙ ΟΤΙ ΤΟ SUPERBA ™
ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΙΟΝ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΙΧΝΕΥΕΤΑΙ 100% ΑΠΟ
ΤΗΝ ΘΑΛΑΣΣΑ ΣΤΟ ΡΑΦΙ.
Η ΑΛΙΕΙΑ ΓΊΝΕΤΑΙ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΥΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΚΑΝΟΝΕΣ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΙΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ Marine Stewardship Council (MSC)
Το λάδι κρίλ διαφέρει από τα κλασσικά ιχθυέλαια διότι το μόριό του είναι συνδεδεμένο
με φωσφολιπίδια, κάτι που το κάνει άμεσα και απόλυτα διαπερατό και απορροφήσιμο
από τις κυτταρικές μεμβράνες. Και κάτι πολύ σημαντικό!!!!!
Η παρουσία της ασταξανθίνης στο λάδι εξασφαλίζει την προστασία από την οξείδωση
και μάλιστα πολύ περισσότερο από την βιταμίνη Ε που συνήθως υπάρχει στα σκευάσματα ιχθυέλαιου.
Έτσι αν και η περιεκτικότητά του σε EPA and DHA είναι αρκετά χαμηλότερη από ένα
ιχθυέλαιο αυτά τα χαρακτηριστικά του το κάνουν να υπερτερεί και μάλιστα σημαντικά
από αυτό.

ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΤΟ ΛΑΔΙ ΚΡΙΛ ΓΙΑΤΙ:

Ο συνδυασμός των Ω3 λιπαρών οξέων και της Ασταξανθίνης του Krill Oil
βοηθά στην:
ΕΛΑΙΟ KRILL
• Ισορροπία της χοληστερίνης: Έρευνες έχουν δείξει ότι το Krill Oil μπορεί
500mg 60caps
να μειώσει την “κακή χοληστερόλη LDL” έως και 34% και να αυξήσει την
“καλή χοληστερόλη (HDL)” έως και 43,5%.
• Καλή λειτουργία του καρδιαγγειακού.
• Περιορίζει τις φλεγμονές στις αρθρώσεις.
• Ελαττώνει σημαντικά τα συμπτώματα της αρθρίτιδας.
• Βοηθά σημαντικά στην λειτουργία του εγκεφάλου. Eπιβραδύνει τη γήρανση και την
εκδήλωση της νόσου του Αλτσχάιμερ.
• Δρα σαν ισχυρότατο αντιφλεγμονώδες σε περιπτώσεις όπως: Επίπονες αρθροπάθειες,
Μυοπάθειες, Ινομυαλγίες, Νευροπάθειες, Κατά πλάκας σκλήρυνση, Πάρκινσον
• Ιδιοπαθής τρόμος: σύμφωνα με δημοσιευμένες έρευνες μειώνει την ένταση των συμπτωμάτων και βελτιώνει την επικοινωνία μυικού και νευρικού συστήματος
• Μειώνει τα συμπτώματα του Προεμμηνορροϊκό Συνδρόμου
• Είναι ιδανικό για τις περιπτώσεις που χρειάζεται να εξασφαλίσουμε άμεση απορρόφηση του ωμέγα 3 από νευρώνες και μύες
• Μείωση των τριγλυκεριδίων άμεσα και γρήγορα
• Βελτίωση των δερματκών ιαταραχών όπως η ακμή και η ατοπική δερματίτιδα:
• Ενίσχυση και βελτίωση της εγκεφαλικής λειτουργίας, μείωση των επίμονων πονοκεφάλων και ημικρανιών, επικουρική αντιμετώπιση της κατάθλιψης
• Βελτίωση της γονιμότητας σε άνδρες και γυναίκες.
• Ελαχιστοποίηση πόνου στο Σύνδρομο Raynaud: Αρκετές μελέτες δείχνουν ότι οι υψηλές δόσεις του λαδιού κριλ μπορεί να κάνουν τα δάχτυλα των χεριών λιγότερο ευαίσθητα στο κρύο, όταν οι άνθρωποι έχουν το σύνδρομο Raynaud.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΑ 2 ΚΑΨΟΥΛΕΣ:

• ‘Ελαιο Krill 1000mg • Συνολικά Φωσφολιπίδια 450mg • Συνολικά Ωμέγα-3 λιπαρά
220mg - εκ των οποίων EPΑ120mg & DHΑ 55mg • Ασταξανθίνη >50μg
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OPTIMA PR O B IOTIC 22 BILLION
Μ Ε ΙΓ Μ Α ΠΡΟ Β ΙΟ Τ ΙΚΩ Ν Σ Ε ΓΑΣ Τ ΡΟ Α Ν Θ Ε ΚΤ ΙΚΕ Σ - ΕΝ Τ ΕΡ ΟΔ Ι Α Λ Υ Τ ΕΣ Κ Α Ψ ΟΥ Λ ΕΣ
IΣ Χ Υ ΡΟ Μ Ε ΙΓ Μ Α ΠΡΟ Β ΙΟ Τ ΙΚΩ Ν Μ Ε Ε ΚΧ Υ ΛΙΣ Μ Α Α Γ Ρ Ι ΟΥ Σ Κ ΟΡΔ ΟΥ
2 2 δ ι ς φ ι λι κά μ ι κρό β ι α / κά ψ ου λ α

ΙΣΧΥΡΟ ΜΕΙΓΜΑ
ΠΡΟΒΙΟΤΙΚΩΝ
30 enteric-coated caps

ΣΤΑ ΠΡΟΒΙΟΤΙΚΑ Η ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΟΔΡΟΜΟ Σ
Συστατικά: Εκχύλισμα άγριου σκόρδου 180 mg, μείγμα προβιοτικών στελεγ-

χών: Lactobacillus casei, Lactobacillus rhamnosus, Lactobacillus plantarum,
Bifidobacterium longum, Bifidobacterium breve, Bifidobacterium bifidum,
Lactobacillus acidophilus, Streptococcus thermophiles, Lactobacillus infantis,
Lactobacillus bulgaricus).

ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ VIOGENESIS
Γαστροανθεκτικές κάψουλες & Εντεροδιαλυτό

Ειδική επεξεργασία σε κενό, με απόλυτη εξασφάλιση σταθερότητας στη ποιότητα
και στη δραστικότητα των βακτηριδίων μέχρι την στιγμή της κατανάλωσης Αυτό
σημαίνει ότι το σύνολο των φιλικών βακτηριδίων όπως ακριβώς είναι κατά σύνθεση και κατα αναλογία μεταξύ τους την στιγμή της πλήρωσης. ‘Ετσι ακριβώς είναι
κατά σύνθεση και κατα αναλογία μεταξύ τους και την στιγμή της κατανάλωσής
τους χωρίς να χρειάζονται ειδικές συνθήκες φύλαξης και αποθήκευσης σε ψυγείο.

ΠΡΟΒΙΟΤΙΚΑ - ΧΡΗΣΙΜΑ ΑΝ...

Υπάρχουν σοβαρά χρόνια προβλήματα του πεπτικού συστήματος, όπως όλες οι
μορφές της κολίτιδας, η δυσκοιλιότητα, οι φλεγμονώδεις παθήσεις του εντέρου,
διάρροιες, σύνδρομο ευερέθιστου εντέρου, έλκος στομάχου, δυσκοιλιότητα, δυσανεξία στη λακτόζη κτλ.
• Σημαντική η υποστήριξη που παρέχουν και στα άτομα που πάσχουν από την
Νόσο Crohn.
• Σε περιπτώσεις όπου υπάρχουν συστηματικές χρόνιες λοιμώξεις, ειδικά από
μύκητες Candida albicans.
• Όταν χορηγείται αντιβίωση για περισσότερο από 3 ημέρες.
• Στο κοινό κρυολόγημα και στις ιώσεις.
• Σαν πρόληψη ενάντια σε τροφικές δηλητηριάσεις όταν ταξιδεύουμε σε «ύποπτες
περιοχές».
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• Στα άτομα που ακολουθούν ακτινοθεραπεία.
• Σε γυναικολογικές λοιμώξεις (κολπίτιδα, τραχηλίτιδα), ουρολογικές λοιμώξεις
(κυστίτιδα).
• Είναι επίσης πιθανό να παρέχουν προστασία από τον ανθεκτικό χρυσίζοντα σταφυλόκοκκο – ένα μικρόβιο που αποτελεί κύρια αιτία σοβαρών ενδονοσοκομειακών λοιμώξεων.
• Πρόληψη καρκίνου του εντέρου.
• Τερηδόνα και ουλίτιδα.
• Σημαντικά είναι τα αποτελέσματα από έρευνες που δείχνουν ότι η κατανάλωση
προβιοτικών συνδέεται με τη μειωμένη δραστικότητα των ενζύμων που μετατρέπουν προκαρκινογόνες ουσίες σε καρκινογόνες.

ΜΟΝΟ Η VIOGENESIS

• Χρησιμοποιεί όλες τις λειτουργικές οικογένειες προβιοτικών στελεχών
• Επιπλέον εμπλουτίζει το προιόν της με Streptococcus thermophilus: το συγκεκριμένο προβιοτικό στέλεχος βοηθά στην πρόληψη και τη θεραπεία της διάρροιας.
Έχει αποδειχτεί ότι έχει αντιοξειδωτικές και αντικαρκινικές ιδιότητες.
Ο S.thermophilus αποσυνθέτει επίσης τη λακτόζη και παράγει το ένζυμο λακτάση,
βελτιώνοντας τη δυσανεξία στη λακτόζη, κάτι που είναι εντελώς απαραίτητο καθώς τα περισσότερα προβιοτικά στελέχη προέρχονται από καλλιέργειες λακτοβάκιλλων και φέρουν ίχνη λακτόζης
• Τα προβιοτικά στελέχη στην φόρμουλα έρχεται να συνδράμει το δραστικό
εκχύλισμα του άγριου- και όχι του απλού- σκόρδου, κυρίως σε ότι αφορά την
πιο γρήγορη και πιο αποτελεσματική καταπολέμηση και εξουδετέρωση των παθογόνων βακτηρίων και βλαβερών οργανισμών στο έντερο. Η δύναμη του άγριου
σκόρδου – πολλαπλάσια του απλού - εγγυάται τα μέγιστα αποτελέσματα και στην
κυριολεξία πολλαπλασιάζει την δραστικότητα του σκευάσματος.

M A G N E SI UM OXI DE POWDE R
ΑΔΙ ΑΜΦΙΣ ΒΗ ΤΗ ΤΑ ΤΕΛ ΕΙΟ ! ΤΙΠ Ο ΤΑ Λ ΙΓ Ο ΤΕΡ Ο !

ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΥΣΚΟΙΛΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΣΩΣΤΟ ΚΑΙ ΒΑΘΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ
ΤΟΥ ΕΝΤΕΡΟΥ ΟΧΙ ΜΟΝΟ ΥΠΟΣΧΕΣΕΙΣ!!!! ΤΩΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ,
ΑΜΕΣΑ, ΣΙΓΟΥΡΑ, ΑΣΦΑΛΗ
• 100% ΚΑΘΑΡΟ ΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΟΥ
• ΙΔΑΝΙΚΟ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟ ΣΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΕΝΤΕΡΟΥ
• Ο ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΝΤΕΡΟ
• ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΕΝΖΥΜΩΝ ΣΤΟ ΣΩΜΑ

Το οξείδιο του μαγνησίου είναι η πιο αποτελεσματική και ασφαλής μέθοδος για
βαθύ καθαρισμό του εντέρου και αποκατάσταση της δυσκοιλιότητας. Προέρχεται
από αιώνων αποθέσεις στον βυθό των ωκεανών και είναι πολύ πλούσια πηγή
στοιχειακού μαγνησίου (αποδίδει 58% κατά μέσο όρο). Το MAGNESIUM OXIDE,
δεν προκαλεί εθισμό, δεν έχει τοξικότητα και μπορεί να χρησιμοποιείται άφοβα
για μεγάλα χρονικά διαστήματα.
Οι εναλλακτικοί επαγγελματίες υγείας να γνωρίζουν τα οφέλη του εντερικού
καθαρισμού για να διατηρήσουν τη συνολική υγεία και ευεξία. Το οξείδιο του μαγνησίου είναι μια ασφαλής και πολύ αποτελεσματική μέθοδος για την επίτευξη
του στόχου αυτού. Όταν η ένωση αναμιγνύεται με το νερό, αυτό ελευθερώνει ουσιαστικά μπλοκαρισμένα ιόντα οξυγόνου κατά μήκος του εντερικού σωλήνα. Το
πρόσθετο αυτό οξυγόνο προωθεί τα αερόβια φιλικά βακτηρίδια να αναπτυχθούν
«φιλική χλωρίδα». Την ίδια στιγμή, το επιπλέον οξυγόνο συνδυάζεται με υδρογόνο
για να δημιουργήσει νερό που μαλακώνει τα σφηνομένα ή σκληρυμένα περιττωματικά υλικά, δημιουργώντας έτσι την καθαρτική και καθαριστική δράση.

ΣΚΟΝΗ ΟΞΕΙΔΙΟ
ΤΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΟΥ 250gr
Ένα από τα καλύτερα πράγματα σχετικά με τη χρήση οξειδίου του μαγνησίου για
τον καθαρισμό είναι το ήπιο και φυσικό αποτέλεσμα συγκρινόμενο με τα χημικά
καθαρτικά, καθώς αποδεδειγμένα η χρήση του οξειδίου του μαγνησίου ως καθαρκτικό εξαλείφει την κράμπες ή πόνους. Είναι επίσης μια μέθοδος που επιτρέπει
την εύκολη μεταβολή της δόσης και επιτρέπει σε κάθε άτομο να ελέγξει το επίπεδο
ή το ρυθμό του καθαρισμού που καλύπτει τις ανάγκες και τον τρόπο ζωής τους.

• ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΒΟΗΘΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΤΩΝ
ΑΠΕΠΤΩΝ ΚΑΤΑΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΤΟ ΛΕΠΤΟ ΚΑΙ
ΣΤΟ ΠΑΧΥ ΕΝΤΕΡΟ
• ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΘΡΕΠΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ
• ΕΞΑΛΛΕΙΨΗ ΤΩΝ ΠΑΘΟΓΟΝΩΝ ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ
ΤΩΝ ΠΑΡΑΣΙΤΩΝ ΠΟΥ ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΕΝΤΕΡΟ ΩΣ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΩΝ ΣΗΠΤΙΚΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΠΤΙΚΗ ΟΔΟ
• ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΤΗΣ ΟΜΟΙΟΣΤΑΣΗΣ ΠΟΥ ΠΑΝΤΑ ΔΙΑΤΑΡΑΣΣΕΤΑΙ
ΣΕ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΛΛΕΙΨΗΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ
ΑΝΑ ΔΟΣΗ 1,25 ΓΡ ΑΠΟΔΙΔΕΙ 750 mg ΜΑΓΝΗΣΙΟΥ
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M A N N O S E C O MPLEX

O Μ ΟΝ Α Δ ΙΚΟΣ Κ Α Ι Ο Α ΠΟΤ Ε Λ Ε Σ ΜΑ Τ Ι Κ ΟΤ Ε Ρ ΟΣ Τ Ρ ΟΠΟΣ Γ Ι Α ΝΑ ΚΑΤΑΠΟ ΛΕ Μ ΗΣΕ ΤΕ ΤΙΣ Ο ΥΡ Ο ΛΟ ΙΜ Ω ΞΕ ΙΣ

ΦΟΡΜΟΥΛΑ ΜΑΝΝΟΖΗΣ
ΜΕ ΜΕΘΕΙΟΝΙΝΗ
ΚΑΙ ΕΧΚΥΛΙΣΜΑ
ΒΟΤΑΝΩΝ 90caps

Η μαννόζη είναι ένα σάκχαρο του οποίου το μόριο είναι υδατοδιαλυτό, και το
οποίο έχει την ιδιότητα να περνά μέσα από το ανθρώπινο σώμα χωρίς να αποσυντίθεται και ως εκ τούτου, χωρίς να μεταβολίζεται. Από την στιγμή της κατανάλωσής του, βρίσκει εύκολα τον δρόμο προς τους νεφρούς από όπου τελικά
προωθείται στην ουροδόχο. Στον δρόμο της προσαρτίζει στο μόριό της βακτήρια
και μολυσματικά του ουροποιητικού και τα παρασύρει μαζί της μέχρι την έξοδο
από το σώμα μέσω των ούρων. Εξαιρετικά αποτελεσματικός είναι ο τρόπος και ο
βαθμός δέσμευσης των στελεχών του Ε-coli από το μόριο της μαννόζης. Οι έρευνες δείχνουν ότι η μαννόζη εμποδίζει την προσκόλληση κυριολεκτικά σταματά την
διαδικασία προσκόλλησης των παθογόνων στις βλεννογόνους του ουροποιητικού
συστήματος.
• Απομακρύνει και σταδιακά εξαφανίζει τα στελέχη του βακτηρίου Ε-COLI, το
οποίο ευθύνεται για μεγάλο ποσοστό για τις επαναλαμβανόμενες και επίμονες
ουρολοιμώξεις
• Σταματά την επώδυνη ούρηση, το τσούξιμο, τον κνησμό
• Προάγει και προφυλάσσει το ουροποιητικό σύστημα
• Εξίσου αποτελεσματικό και με τα υπόλοιπα βακτήρια του ουροποιητικού
Η Μεθειονίνη χρησιμιοποιείται συχνά στις θεραπευτικές αγωγές ως μέσο όξινσης των ούρων, για να μειώνει δηλαδή το ΡΗ των ούρων. Αυτό μπορεί να αποβεί
ιδιαίτερα πολύτιμο στην αντιμετώπιση των βακτηριδιακών λοιμώξεων και προσβολών του ουροποιητικού συστήματος κυρίως από τον Ε. coli. Ο Ε. coli αναπτύσσεται ταχύτατα σε τιμές γύρω στο ουδέτερο ΡΗ (κοντά στο 7). Τόσο μια αύξηση της
οξύτητας όσο και μια μεγάλη αύξηση της αλκαλικότητας των ούρων μειώνουν
την ανάπτυξη των στελεχών του και τον αποδυναμώνουν. Ωστόσο η άυξηση της
οξύτητας είναι πολύ πιο κοντά στην «φυσιολογική» κατάσταση των ούρων του
υγιούς ατόμου, και έτσι η όξινση και όχι η αλκαλοποίηση είναι η επιλογή που
κερδίζει έδαφος.
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Στην φόρμουλα της VIOGENESIS υπάρχουν ακόμη τα φυσικά συστατικά:

ΚΡΑΝΜΠΕΡΡΥ

Το κράνμπερυ, τουλάχιστον σε ότι αφορά το ουροποιητικό σύστημα δουλεύει
σαν ισχυρό αντιβιοτικό και σαν φυσικό διουρητικό. Το κράνμπερυ εμποδίζει την
ανάπτυξη συγκεκριμένων βακτηρίων, περιλαμβανομένων των E coli, που συνδέονται με τις μολύνσεις της ουρικής οδού.

ΣΟΛΙΝΤΑΓΚΟΣ

Η επουλωτική του δράση είναι πολύτιμη όταν λαμβάνεται εσωτερικά σε προβλήματα ουρικών λοιμώξεων. Η ικανότητα του Σολιντάγκο, να ενεργεί ως ήπιο
διουρητικό και να ευνοεί την απώλεια νερού από το σώμα χωρίς να διαταράσσει
τους ηλεκτρολύτες όπως κάνουν τα διουρητικά, το καθιστά εξαιρετικό βότανο για
τη θεραπεία φλεγμονών του ουροποιητικού.

ΑΡΚΤΟΣΤΑΦΥΛΛΟΣ

Περιέχει το συστατικό αρβουτίνη που αποτελεί φυσικό διουρητικό και αντιβιοτικό για το ουροποητικό σύστημα.
ΜΑΪΝΤΑΝΟΣ / ΤΑΡΑΞΑΚΟΣ / ΚΟΛΟΚΥΘΟΣΠΟΡΟΣ ΒLUEBERRY

ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ / 3 KΑΨΟΥΛΕΣ: D-μαννόζη 1665,00mg • L -μεθειονίνη
135,00mg • Εκχύλισμα μπλέ μούρων 41,70mg • Εκχύλισμα κράνμπερυ 41,70mg
• Εκχύλισμα ταραξάκου 41,70mg • Αρκτοστάφυλος σκόνη 30,00mg • Σολιντάγκο
σκόνη 30,00mg • Εκχύλισμα μαϊντανού 16,65mg • Εκχύλισμα κολοκυθόσπορου
16,65mg

CO LLO IDAL SILV E R 0 . 0 0 1 M icron
Κ ΟΛ Λ ΟΕΙΔ Η Σ Α Ρ ΓΥ ΡΟΣ : E ΝΑΣ Π ΡΟΙ ΚΙ Σ ΜΕ ΝΟΣ ΔΟΛΟΦΟΝΟΣ ΤΩΝ ΜΙ ΚΡΟΒΙΩΝ

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΚΑΘΑΡΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΒΑΘΜΟΥ
ΚΑΘΑΡΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΣ ΓΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΚΑΙ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΣΘΕΤΑ Η ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΑ
ΜΕΣΟ ΜΟΡΙΑΚΟ ΜΕΓΕΘΟΣ 0,001 micron
• Το ιόν του αργύρου είναι τοξικό για τα βακτήρια και τους ιούς, επηρεάζοντας
αρκετές από τις λειτουργίες τους, όπως η αναπνοή.Ο κολλοειδής άργυρος διαθέτει ένα ειδικό ταλέντο να σκοτώνει τα μικρόβια και να τα κρατά έξω από το
κυκλοφοριακό σας σύστημα.

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΣΤΕ ΤΟΝ:

ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ: 99,99% καθαρό ασήμι, απεσταγμένο νερό.

ΚΟΛΛΟΕΙΔΗΣ ΑΡΓΥΡΟΣ
25ppm 300ml

ΧΡΗΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ: Eφαρμόστε στην πάσχουσα περιοχή με καθαρή γάζα
2-3 φορές την ημέρα. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και στο εσωτερικό των αυτιών
και στα ρουθούνια της μύτης.
ΧΡΗΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ = ΠΟΣΙΜΟ: Μπορείτε να πάρετε ένα μικρό κουταλάκι του γλυκού έως και τρεις φορές την ημέρα με άδειο στομάχι.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ: ο κολλοειδής άργυρος δεν συνίσταται για συνεχή και
επί μακρόν χορήγηση. Πάντα να ακολουθείτε τις οδηγίες του ειδικού.

1. Για να ενισχύσετε το ανοσοποιητικό σας σύστημα
2. Για να καταπολεμήσετε επίμονες λοιμώξεις του αναπνευστικού
3. Για εντοπισμένες μολύνσεις στην ρινική βλεννογόνο ή στην στοματική
κοιλότητα (ρινίτιδες, άφθες, στοματίτιδες κλπ)
4. Για τον έρπητα και τον έρπητα ζωστήρα σαν πόσιμο και σαν προιόν εξωτερικής εφαρμογής
5. Για δερματικά έλκη
6. Για το διαβητικό πόδι
7. Για κολπικούς μύκητες και κολπικές μολύνσεις
(πόσιμο και σε κολπικές πλύσεις)
8. Για την επίμονη προστατίτιδα
9. Για την ιγμορίτιδα
10. Για τους λειχήνες
11. Για τους ονυχομύκητες
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J OI N T F L E X ΥΓ ΡΟ Υ Δ ΡΟΛΥΜ Ε ΝΟ
ΚΟΛ ΛΑΓ ΟΝ Ο Τ Υ Π ΟΥ «ΙΙ»

ΕΥ ΚΟ Λ Ο , Ε ΥΧΡΗ Σ Τ Ο, ΑΠ ΛΟ! ! ! ! Ε Ν Α « ΟΠ ΛΟ» Γ ΙΑ ΚΑΘΕ Π ΡΟΒΛ Η Μ Α Π Ο Υ Α Φ Ο Ρ Α Τ Ι Σ Α Ρ Θ Ρ Ω Σ Ε Ι Σ Σ Α Σ
ΣΕ ΑΜΠΟΥΛΕΣ
ΜΕ ΕΚΧΥΛΙΣΜΑ ΑΓΡΙΑΣ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑΣ
& ΒΙΤΑΜΙΝΕΣ 30x25ml

Σ Ε Α Ν Τ Ι Θ Ε Σ Η Μ Ε Ο Λ Α Τ Α Υ Γ Ρ Α Κ Ο Λ Λ Α ΓΟΝΑ Τ ΗΣ Α ΓΟΡ Α Σ
ΤΟ J O I NT F LE X Δ Ε Ν Ε ΧΕ Ι Ο Υ Τ Ε Ζ Α ΧΑ Ρ Η Ο Υ Τ Ε ΓΛ Υ Κ Α Ν Τ Ι Κ Α Τ Ο JOINT FLEX ΕΧ ΕΙ Μ ΟΝΟ ΣΤ ΕΒΙΑ !
•ΚΑΘΕ ΦΙΑΛΙΔΙΟ ΑΠΟΔΙΔΕΙ 10 ΓΡΑΜΜΑΡΙΑ ΥΔΡΟΛΥΜΕΝΟΥ ΚΟΛΛΑΓΟΝΟΥ ΤΥΠΟΥ «ΙΙ»
•ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ ΜΕ ΕΚΧΥΛΙΣΜΑ ΑΓΡΙΟΥ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΓΙΑ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ
ΤΩΝ ΦΛΕΓΜΟΝΩΝ

Ποιος μπορεί να ωφεληθεί από λήψη υδρολυμένου
κολλαγόνου (CH);

Το υδρολυμένο κολλαγόνο (CH) μπορεί να ωφελήσει οποιονδήποτε ενδιαφέρεται να βελτιώσει την κινητικότητα του και έτσι να βελτιώσει την ποιότητα ζωής
του. Παραδείγματα ατόμων που μπορεί να έχουν θετικά οφέλη από το CH περιλαμβάνουν:
• Ηλικιωμένους
• Άτομα που μεταφέρουν βάρη
• Άτομα που συμμετέχουν σε επαναλαμβανόμενες ή φυσικές δραστηριότητες
που καταπονούν το μυοσκελετικό τους σύστημα και κυρίως τις αρθρώσεις τους
• Υπέρβαρα άτομα, και άτομα που κάνουν καθιστική ζωή
• Αθλητές

ΤΟ ΑΓΡΙΟ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟ

Διεθνώς αναγνωρισμένο για τις αντιφλεγμονώδεις δράσεις του κυρίως στις αρθρώσεις. Το εκχύλισμα του άγριου τριαντάφυλλου έχει την ιδιότητα να ελαττώνει
την CRP και την ΤΚΕ, γεγονός που έχει άμεση εικόνα . Έρευνες και δοκιμές σε
κλινικό επίπεδο έδιξαν ότι η χρήση του Ελαττώνει τον πόνο, μειώνει την φλεγμονή
και βελτιώνει την κινητικότητα σε ασθενείς οστεοαρθρίτιδα του ισχίου και του γόνατος μετά από 3 εβδομάδες χρήσης.
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Μειώνει σημαντικά την δυσκαμψία των αρθρώσεων. Είναι ασφαλές σε μακροχρόνια θεραπεία, χωρίς ανεπιθύμητες ενέργειες.
Βελτιώνει την εκτέλεση των καθημερινών δραστηριοτήτων, όπως π.χ. το περπάτημα και την είσοδο - έξοδο από αυτοκίνητο.
Μειώνει σημαντικά την κατανάλωση αντιφλεγμονωδών και αναλγητικών φαρμάκων (2).
Είναι ασφαλές σε μακροχρόνια θεραπεία, χωρίς ανεπιθύμητες ενέργειες.
Η συνεργία του με το κολλαγόνο τύπου ΙΙ είναι εξαιρετική και επιτείνει την δράση
του κολλαγόνου για ακόμη γρηγορότερη αποκατάσταση των προβλημάτων που
συνδέονται με τις αρθρώσεις.
Ακόμη, πρέπει να αναφέρουμε ότι το εκχύλισμα της άγριας τριανταφυλλιάς αποβάλλει τις συσσωρεύσεις του ουρικού οξέως βοηθά στην ουρική αρθρίτιδα και σε
ρευματικούς πόνους.

ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΑΝΑ ΦΙΑΛΙΔΙΟ: νερό, υδρολυμένο κολλαγόνο βοειδών
τύπου ΙΙ 10 γρ, εκχύλισμα άγριου τριαντάφυλλου 500 mg, γλυκοζίτες στέβιας, φυσικό άρωμα, συντηρητικό σορβικό κάλιο, βιταμίνη B6 ως υδροχλωρική πυριδοξίνη, κιτρικό οξύ.

MSM (Methyl s u l f o n yl me t h a n ) P ULVER
Φ ΑΡ ΜΑΚ ΕΥΤ ΙΚ Ο Υ ΒΑΘ Μ Ο Υ Κ Α Θ Α ΡΟ Τ Η Τ Α Σ (Ε Ρ G r a d e ) - Α Π Ο Φ Υ Σ ΙΚ Η Π Η ΓΗ Φ ΥΣ ΙΚ Α Ω ΡΙΜ Α Σ Μ Ε ΝΗ Λ ΙΓ ΝΙΝΗ Φ Λ Ο ΙΟ Υ Π Ε Υ Κ Ο Υ
• ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΚΑΘΑΡΟΤΗΤΑΣ (ΕΡ Grade)
• ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΗ ΠΗΓΗ - ΦΥΣΙΚΑ ΩΡΙΜΑΣΜΕΝΟΣ ΛΙΓΝΙΤΗΣ ΦΛΟΙΟΥ ΠΕΥΚΟΥ

• ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΠΡΩΤΗΣ ΥΛΗΣ: ΛΙΓΝΙΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ
ΠΟΙΚΙΛΙΑΣ ΠΕΥΚΟΥ (ΕΡΥΘΡΕΛΑΤΗΣ)

• ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΕΛΕΓΧΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΟΠΟΥ ΚΑΙ ΤΥΠΟΠΟΙΕΙΤΑΙ
• ΕΙΔΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΚΑΘΑΡΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΗ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΧΡΗΣΗ ΕΙΔΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΓΙΑ ΠΡΟΣΜΕΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΡΓΙΟΓΟΝΑ
• Πιστοποιητικά ελέγχων και καθαρότητας απο το έγκριτο γερμανικό
εργαστήριο UBF

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΣΩΜΑ

• Βοηθάει στην καλή υγεία των μαλλιών και των νυχιών και ενδυναμώνει τον
συνδετικό ιστό.
• Χρήσιμο σε περιπτώσεις οστεοαρθρίτιδας, ρευματοειδούς αρθρίτιδας, αθλητικών τραυματισμών.
• Σημαντικό βοήθημα για την αντιμετώπιση των αλλεργιών, και του άσθματος.
• Χρήσιμο συστατικό σε κάθε πρόγραμμα αποτοξίνωσης από βαρέα μέταλλα και
σε κάποιες περιπτώσεις δυσκοιλιότητας.
• Έχει επίσης, ισχυρές αντιπαρασιτικές ιδιότητες.
Αυτή η φυσική ένωση, γνωστή από επιστημονικές δημοσιευμένες έρευνες από
το 1979, συμμετέχει σε πολλές χημικές αντιδράσεις που απαιτούνται για το σχηματισμό και τη διατήρηση πολλών διαφορετικών τύπων ιστών που βρέθηκαν στο
ανθρώπινο σώμα, συμπεριλαμβανομένων των συνδετικών ιστών, και του αρθρικού χόνδρου. Το MSM είναι σημαντικό για τον σχηματισμό της κερατίνης, του κολλαγόνου και της ελαστίνης, που δίνουν την ευελιξία, τον τόνο και τη δύναμη στους
μύες, τα οστά, τις αρθρώσεις, εσωτερικές μεμβράνες, δέρμα, μαλλιά και νύχια.

• Βοηθά στην καταπολέμηση του πόνου στην πλάτη και τις αρθρώσεις
• Υποστηρίζει υγιείς αρθρώσεις και χόνδρους
• Ενισχύει τη συνδετικού ιστού
• Ενισχύει τη βλεννογόνο
• Χαλαρώνει τους μύες
• Βοηθά στην διατήρηση της ελαστικότητας και της υγείας του δέρματος
• Μειώνει τις αλλεργίες
• Ενισχύει τη βλεννογόνο του πεπτικού σωλήνα και του ουροποιητικού συστήματος.
Ιδανικό για την αντιμετώπιση της τενοντίτιδας και για το σύνδρομο του καρπιαίου
σωλήνα.

ΟΡΓΑΝΙΚΟ ΘΕΙΟ
ΣΕ ΣΚΟΝΗ 125g

Η ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΥΤΙΜΗ «ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΗ ΤΟΥ ΔΡΑΣΗ»

To MSM κάνει τα κύτταρα διαπερατά, επιτρέποντας στο νερό και στα θρεπτικά στοιχεία να περάσουν μέσα στα κύτταρα και οδηγώντας τα άχρηστα στοιχεία και τις
τοξίνες έξω απο τα κύτταρα.
Καταπολεμά την κάντιντα και τα εντερικά παράσιτα και έχει δείξει, επίσης, καταπληκτική αντι-παρασιτική δράση εναντίον της Giardia, του Trichomonas, για τις
ασκαρίδες, για τους νηματώδεις, για τα εντερόβια Enterobius και άλλα εντερικά σκουλήκια. Όταν τα παράσιτα αυτά προσκολλούνται στην εντερική επένδυση,
μπορούν να ζήσουν, να αναπαραχθούν και ληστεύουν το σώμα των θρεπτικών
ουσιών επ’αόριστον.
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ΣΕ ΣΚΟΝΗ, ΜΕ ΒΙΤΑΜΙΝΕΣ
& ΙΧΝΟΣΤΟΙΧΕΙΑ
375gr

J O I NT VI TAL DRI N K P OWDE R
ΠΟΣ Ι Μ Ο - ΥΔΡ Ο ΛΥΜ ΕΝ Ο ΚΟΛΛΑΓΟΝ Ο
ΤΥΠ Ο Υ « I » & « I I »
Ε ΠΙ ΘΥΜΕ Ι Τ Ε ΣΙ ΓΟΥΡΗ Α ΠΟΚΑ Τ Α ΣΤ Α ΣΗ Τ ΩΝ ΠΡΟΒΛ Η Μ ΑΤ Ω Ν Σ Τ Ι Σ ΑΡ Θ Ρ Ω Σ Ε Ι Σ ;
Τ Ο JOI N T VI TA L Ε Ι Ν Α Ι Η ΜΟΝ Α ΔΙ Κ Η ΛΥ Σ Η

ΔΩΡΟ μια ΚΡΕΜΑ ΓΙΑ TIΣ ΑΡΘΡΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΜΥΕΣ
(ARTHRITIS CREME) 250ml
ΓΕΥΣΗ: ANANAΣ / ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ

ΠΟΛΥΦΟΡΜΟΥΛΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΡΘΡΩΣΕΙΣ ΜΕ ΚΟΛΛΑΓΟΝΟ, ΓΛΥΚΟΖΑΜΙΝΗ, ΧΟΝΔΡΟΙΤΙΝΗ, ΥΑΛΟΥΡΟΝΙΚΟ, ΘΡΕΠΤΙΚΑ ΚΑΙ
ΑΝΤΙΦΛΕΓΜΟΝΩΔΗ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ
ΑΝ ΒΙΩΝΕΤΕ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ

Πόνο στις αρθρώσεις, ενώ στέκεστε ή κινείστε • Υποχώρηση ή κλείδωμα της
άρθρωσης • Μειωμένη δραστηριότητα, ακαμψία και ανελαστικότητα • Μη φυσιολογική στάση ή βάδισμα • Πρωινή δυσκαμψία • Αίσθηση ότι έχει μειωθεί το
εύρος της κίνησης και η ελαστικότητα των αρθρώσεών σας
Η πρακτική εμπειρία και τα βιοχημικά ευρήματα έχουν προμηθεύσει αποδείξεις ότι το υδρολυμένο κολλαγόνο (CH) συσωρεύεται στις αρθρώσεις και διεγείρει
τα χονδροκύτταρα. Αυτό οδηγεί σε αύξηση των συγκεντρώσεων του κολλαγόνου
τύπου ΙΙ και των πρωτεογλυκανών και έτσι προάγεται η παραγωγή του χόνδρου
στις αρθρώσεις.Αυτό μπορεί να προσφέρει στους ασθενείς βελτίωση στην κινητικότητα των αρθρώσεων και μια γενική ανακούφιση. Όταν το CH μπει στο στομάχι,
απορροφώνται τα Βιοενεργά Πεπτίδια του Κολλαγόνου (BCPs) και περνούν μέσα
στο χόνδρο των αρθρώσεων και βοηθούν στην διέγερση σύνθεσης κολλαγόνου.
Επιπρόσθετα τα BCPs διεγείρουν την αναβολική φάση παραγωγής ουσιών του
χόνδρου και με το χρόνο βελτιώνουν την υγεία των αρθρώσεων. Έτσι υπάρχει
η δυνατότητα για το CH να δράσει σε μοριακό επίπεδο στη διαδικασία του μεταβολισμού του χόνδρου και να διεγείρει την αναγέννησή του. Επομένως το CH
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μπορεί να είναι κατάλληλο για αυτούς που θέλουν να βελτιώσουν την υγεία των
αρθρώσεων τους και να μειώσουν αναπόφευκτους κινδύνους. Το CH μπορεί να
συστηθεί σε ασθενείς που είναι ηλικιωμένοι, παχύσαρκοι, σε αυτούς που καταπονούν τις αρθρώσεις στην εργασία τους ή σε αθλητικές δραστηριότητες, σε αυτούς
με ατυχήματα στις αρθρώσεις.
ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΑΝΑ ΜΕΡΙΔΑ = 17,7g
ΥΔΡΟΛΥΜΕΝΟ ΚΟΛΛΑΓΟΝΟ ΤΥΠΟΥ “I” & “II” 10.000g • ΧΟΝΔΡΟΙΤΙΝΗ 1.190g
• ΓΛΥΚΟΖΑΜΙΝΗ 1.240g • MSM 0.991g • ΥΑΛΟΥΡΟΝΙΚΟ ΟΞΥ 100.00mg
• ΑΣΒΕΣΤΙΟ 156.46mg • ΒΙΤΑΜΙΝΗ C 100.00mg • ΤΖΙΝΤΖΕΡ 94.16mg
• OPC 18.50mg • ΨΕΥΔΑΡΓΥΡΟΣ 10.31mg • ΒΟΡΙΚΟ • ΜΑΓΓΑΝΙΟ • ΠΥΡΙΤΙΟ
• ΒΙΤΑΜΙΝΗ A
XΩΡΙΣ ΖΑΧΑΡΗ, ΧΩΡΙΣ ΓΛΥΚΑΝΤΙΚΑ- ΜΟΝΟ ΣΤΕΒΙΑ
ΧΩΡΙΣ ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ

OM EGA- 3 F I S H OI L

Μ Ο Ρ Ι ΑΚ Η Σ ΑΠ Ο Σ ΤΑΞ ΗΣ * ΥΨ ΗΛΗΣ ΔΡΑΣ ΤΙ ΚΟΤΗΤΑΣ & Σ ΥΓΚΕΝΤΡΩ Σ ΗΣ

ΜΟΡΙΑΚΩΣ ΑΠΕΣΤΑΓΜΕΝΑ
ΩΜΕΓΑ-3 910mg
60caps &
120caps & 240caps

• ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΚΑΘΑΡΟΤΗΤΑΣ
• ΑΠΟ ΨΑΡΙΑ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ
• ΧΩΡΙΣ ΕΞΑΝΙΑ * ΧΩΡΙΣ PCB’S * ΧΩΡΙΣ ΓΛΟΥΤΕΝΗ
* ΧΩΡΙΣ ΒΑΡΕΑ ΜΕΤΑΛΛΑ ΚΑΙ ΡΥΠΟΥΣ
ΑΝΑ 2 ΚΑΨΟΥΛΕΣ: ΙΧΘΥΕΛΑΙΟ 1,25 gr • ΣΥΝΟΛΙΚΑ Ω-3 ΛΙΠΑΡΑ ΟΞΕΑ 910mg
• EPA (Eicosapentaenoic Acid) 450mg • DHA (Docosahexaenoic Acid) 340mg
• ΑΛΛΑ Ω-3 ΛΙΠΑΡΑ ΟΞΕΑ 120mg

ΜΕΡΙΚΕΣ ΜΟΝΟ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΟΛΛΕΣ
ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΟΠΟΥ ΩΦΕΛΟΥΝ ΤΑ Ω3:

• ΥΨΗΛΗ ΧΟΛΗΣΤΕΡΙΝΗ - ΤΡΙΓΛΥΚΕΡΙΔΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΕΧΟΥΝ ΔΕΙΞΕΙ
ΠΩΣ ΜΕΙΩΝΟΥΝ ΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΛΙΠΟΠΡΩΤΕΙΝΩΝ ΠΟΛΥ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑΣ
ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΚΩΤΙ, ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΥΝ ΣΤΗ ΓΡΗΓΟΡΗ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΤΟΥΣ ΑΠΟ ΤΟ
ΑΙΜΑ.
• ΥΨΗΛΗ ΑΡΤΗΡΙΑΚΗ ΠΙΕΣΗ
• ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ
• ΔΙΑΒΗΤΗΣ, ΡΥΘΜΙΣΗ ΣΑΚΧΑΡΟΥ
• ΡΕΥΜΑΤΟΕΙΔΗΣ ΑΡΘΡΙΤΙΔΑ, ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΦΛΕΓΜΟΝΩΝ,
ΟΜΑΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΟΣΟΑΝΤΙΔΡΑΣΗΣ
• ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ, ΑΓΧΟΣ ΚΑΙ ΗΠΙΕΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ
• ΕΛΛΕΙΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΟΧΗ/ΥΠΕΡΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ
• ΦΛΕΓΜΟΝΩΔΗΣ ΝΟΣΟΣ ΤΟΥ ΕΝΤΕΡΟΥ,
• ΜΕΙΩΝΕΙ ΤΗΝ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΣΙ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΕΙ ΤΟΝ
ΚΙΝΔΥΝΟ ΚΑΡΔΙΑΚΩΝ ΠΡΟΣΒΟΛΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΩΝ ΕΠΕΙΣΟΔΙΩΝ
• ΔΙΑΤΗΡΕΙ ΤΙΣ ΑΡΤΗΡΙΕΣ ΝΕΕΣ ΚΑΙ ΕΛΑΣΤΙΚΕΣ
• ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕΙ ΤΟΥΣ ΠΝΕΥΜΟΝΕΣ ΤΩΝ ΚΑΠΝΙΣΤΩΝ

• ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΙΣ ΑΛΛΕΡΓΙΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΑΣΘΜΑ
• ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΕΡΜΑΤΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΩΡΙΑΣΗ
• ΤΑ Ω-3 ΕΜΠΛΕΚΟΝΤΑΙ ΑΜΕΣΑ ΣΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΩΝ ΚΑΛΩΝ ΕΙΚΟΣΑΝΟΕΙΔΩΝ, ΣΕ
ΑΝΤΙΘΕΣΗ ΜΕ ΤΑ Ω-6 ΠΟΥ ΕΜΠΛΕΚΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΩΝ ΚΑΚΩΝ. ΤΑ ΕΙΚΟΣΑΝΟΕΙΔΗ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΙΟ ΙΣΧΥΡΕΣ ΟΡΜΟΝΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΙΘΕΝΤΑΙ ΑΠ’ ΟΛΑ ΤΑ
ΚΥΤΤΑΡΑ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ. ΔΡΟΥΝ ΣΑΝ ΜΕΣΟΛΑΒΗΤΕΣ ΚΑΙ ΕΚΚΡΙΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΝΑ
ΕΛΕΓΧΟΥΝ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΝΑ ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΥΝ ΤΟ ΚΥΤΤΑΡΟ
ΓΙΑ ΤΟ ΤΙ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΣΕ ΑΥΤΟ
• ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ Ω3 ΛΙΠΑΡΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΛΗ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΘΥΣΤΕΡΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΝΟΣΟΥ ALZHEIMER
ΚΑΙ ΑΥΞΑΝΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ
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SELEN IUM

Κ ορυφαίο αντιοξειδωτικό ιχνοστοιχείο,
απαραίτητο για την εξουδετέρωση των ελεύθερων ριζών
ΣΕΛΗΝΙΟ ΣΕΛΗΝΟΜΕΘΕΙΟΝΙΝΗ
165mg 100caps

Tο σελήνιο έχει δράση όμοια με της βιταμίνης Ε και παίρνει μέρος στη σύνθεση του
ενζύμου glutathione peroxidase που προστατεύει τα κύτταρα από τις ελεύθερες
ρίζες.
Το σελήνιο είναι ένα σπουδαίο ιχνοστοιχείο, απαραίτητο για την παραγωγή της
γλουταθειόνης υπεροξειδάσης, ενός σημαντικότατου ενζύμου που βρίσκεται σε
κάθε κύτταρο του σώματος μας.
Στη φύση το σελήνιο βρίσκεται σε διαφορες μορφές: οργανικό (selenomethionine)
και ανόργανο (sodium selenite, sodium selenate). Το οργανικό σελήνιο θεωρείται ότι απορροφάται καλύτερα από το ανόργανο.
H Σεληνομεθειονίνη είναι ένα αμινοξύ που περιέχει σελήνιο Αυτό το αμινοξύ είναι
απαραίτητο για την προστασία των ερυθρών αιμοσφαιρίων, καθώς και τις μεμβράνες τους, από οξειδωτικούς παράγοντες.

ΓΙΑΤΙ ΠΡΟΤΙΜΟΥΜΕ ΤΗΝ ΣΕΛΗΝΟΜΕΘΕΙΟΝΙΝΗ
ΑΠΟ ΤΟ ΣΤΟΙΧΕΙΑΚΟ ΣΕΛΗΝΙΟ;

Το Σελήνιο (Se) είναι και μια ουσιαστική θρεπτική ουσία καθώς και μια τοξική χημική ουσία. Αυτή η διττή επίδραση έχει αναγνωρισθεί εδώ και αιώνες και πολλοί
χημικοί έχουν ασχοληθεί με το θέμα.

πώς θα μπορούσαμε να χορηγήσουμε σε κάποια άτομα το
σελήνιο χωρίς κίνδυνο;

Η μαγιά Σεληνίου χρησιμοποιείται ως πηγή σεληνίου στα περισσότερα συμπληρώματα διατροφής. Η Μαγιά καλλιεργείται σε χυμό που περιέχει ανόργανο σελήνιο και ενσωματώνει το σελήνιο, σε διάφορα αμινοξέα όπως η μεθειονίνη και
κυστεΐνη στα οποία το σελήνιο παίρνει την θέση του θείου.
Η σεληνομεθειονίνη έχει βρεθεί να είναι η κύρια μορφή σεληνίου στην μαγιά.
Αυτή η μορφή του σεληνίου είναι πιο βιοδιαθέσιμη και λιγότερο τοξική από το
ανόργανο σελήνιο.
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ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΕΛΗΝΙΟΥ ΣΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΣΑΣ

• ΚΟΡΥΦΑΙΟ ΑΝΤΙΟΞΕΙΔΩΤΙΚΟ, ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ
• ΣΕΛΗΝΙΟ ΚΑΙ ΑΝΤΡΙΚΗ ΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑ Το σελήνιο είναι απαραίτητο για τον σχηματισμό του σπέρματος,
• ΣΕΛΗΝΙΟ ΚΑΙ ΘΥΡΕΟΕΙΔΗΣ Το σελήνιο συμβάλλει στη διατήρηση της σωστής
ποσότητας θυρεοειδικών ορμονών στο αίμα και στους διάφορους ιστούς. Επίσης,
ένζυμα τα οποία περιέχουν σελήνιο συμμετέχουν στην «αποτοξίνωση» του αδένα
(ειδικά σε περιόδους στρες) και στην αποτελεσματική διαχείριση των αποθηκών
ιωδίου στο σώμα.
• ΣΕΛΗΝΙΟ ΚΑΙ ΚΑΡΚΙΝΟΣ το σελήνιο βελτιώνει τις άμυνες του οργανισμού κατά
των οξειδωτικών — δραστικών ουσιών που παράγονται από το σώμα και μπορούν να προκαλέσουν βλάβη στο DNA και τις κυτταρικές μεμβράνες. Άλλη θεωρία
υποστηρίζει ότι το σελήνιο βελτιώνει την ανοσοποιητική λειτουργία και έτσι αναχαιτίζει την ανάπτυξη των κυττάρων.
Συστατικά: Άμυλο καλαμποκιού (Non-GMO), κάψουλα: υδροξυπροπυλομεθυλοκυτταρίνη, L-σεληνιομεθειονίνη 165 mg ανά κάψουλα.

ZI N C G L U C O N AT E

ΔΥ ΝΑΤ Ο Α ΝΟΣΟΠΟΙΗΤΙΚ Ο - ΥΓ ΙΗΣ ΠΡΟΣΤΑ ΤΗΣ
Ο ψευδάργυρος είναι απαραίτητο ιχνοστοιχείο για την ομαλή λειτουργία πολλών
χημικών αντιδράσεων που συμβαίνουν στο ανθρώπινο σώμα, αφού ρυθμίζει τη
λειτουργία 300 περίπου ενζύμων, συμμετέχει στις βιοχημικές διαδικασίες που
υποστηρίζουν τη ζωή, όπως η κυτταρική αναπνοή, η αναπαραγωγή του DNA η
ακεραιότητα της κυτταρικής μεμβράνης και ο καθαρισμός των ελευθέρων ριζών.

• Συντελεί στην διατήρηση της φυσιολογικής κατάστασης των οστών,
του δέρματος, των μαλλιών και των νυχιών.
• Ενεργοποίηση της ινσουλίνης στους διαβητικούς.
• Καλή λειτουργία τού νευρικού συστήματος.
• Πρόληψη και καταπολέμηση του κοινού κρυολογήματος.

ΟΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΤΟ ΣΩΜΑ

Ο ΠΡΟΣΤΑΤΗΣ ΑΔΕΝΑΣ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΨΕΥΔΑΡΓΥΡΟ

• Είναι απαραίτητος για τη σωστή επούλωση των πληγών.
• Απραίτητο συστατικό για την αποτελεσματική λειτουργία του ανοσοποιητικού
συστήματος.
•	Ο Ψευδάργυρος είναι βασικό μέταλλο για την ομαλή ανάπτυξη και την καλή
όραση και ευεργετικό για τη διατήρηση της υγείας του δέρματος, των οστών και
για σύνθεση του κολλαγόνου και των πρωτεϊνών.
• Επίσης βοηθά στη χρησιμοποίηση της βιταμίνης Α, του ασβεστίου και του φωσφόρου, καθώς και στη διατήρηση της ομαλής σεξουαλικής λειτουργίας.
• Ακόμη συμβάλλει στην επούλωση εσωτερικών και εξωτερικών πληγών, ευνοεί
την καλή λειτουργία του ήπατος.
• Είναι απαραίτητος στο κρυολόγημα και γενικώς στην λειτουργία του ανοσοποιητικού συστήματος.
• Συμβάλλει στην φυσιολογική ανάπτυξη των παιδιών.
• Συμβάλλει στην Διατήρηση των φυσιολογικών επιπέδων τεστοστερόνης
στο αίμα.
• Βελτιώνει την γονιμότητα και την δυνατότητα αναπαραγωγής. Έχει κλινικά αποδειχθεί ότι οι άνδρες με χαμηλότερα επίπεδα ψευδαργύρου είχαν χαμηλότερο
αριθμό σπερματοζωαρίων, καθώς και ανώμαλη μορφολογία σπέρματος. Οι ερευνητές υπέθεσαν ότι ο ψευδάργυρος παρέχει προστασία στα κύτταρα του σπέρματος από την οξειδωτική βλάβη, βελτιώνοντας τον αριθμό και την ποιότητά τους.
• Συμβάλλει σημαντικά στην καλή λειτουργία τής όρασης, της γεύσης και της
όσφρησης.

ΓΛΥΚΟΝΙΚΟΣ
ΨΕΥΔΑΡΓΥΡΟΣ
30mg 120tabs

Ενας φυσιολογικός προστάτης έχει υψηλότερα επίπεδα ψευδαργύρου από
οποιοδήποτε άλλο μαλακό ιστό στο σώμα Ο προστάτης απαιτεί μεγάλες ποσότητες
ψευδαργύρου για τη βέλτιστη υγεία του, καθώς ο ψευδάργυρος είναι υπεύθυνος για τη δημιουργία των εκκρίσεων που διεγείρουν και βοηθούν το σώμα να
απορροφήσει την τεστοστερόνη, την καθεαυτού ανδρική ορμόνη. Ορμονικές ανισορροπίες μπορούν να προκαλέσουν φλεγμονή και ερεθισμό στον προστάτη με
αποτέλεσμα την διόγκωση του προστάτη.
Ο ψευδάργυρος βοηθά επίσης τον αντρικό οργανισμό να ελέγξει το ένζυμο που
μετατρέπει την τεστοστερόνη σε DHT. Δεδομένου ότι η αυξημένη DHT κάνει τον
προστάτη σας να αυξηθεί, άρα όσο λιγότερη DHT υπάρχει και κυκλοφορεί στον
αντρικό οργανισμό, τόσο καλύτερα προστατεύεται ο αδένας.

ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ: Γλυκονικός ψευδάργυρος 30 mg/ κάψουλα
μικροκρυσταλλική κυτταρίνη.
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A L I V E MU L TI

Π Ο Λ Υ Β Ι Τ Α ΜΙ Ν Η Χ Ω ΡΙ Σ Α Ν Τ Ι Π Α Λ Ο ΜΟ Ν Α Δ Ι Κ Η – Π ΑΝ Ι Σ Χ Υ Ρ Η - 1 0 0 % Φ Υ ΤΙ Κ Η

Τ ο 100άρι σας
ΦΥΤΙΚΗ ΠΟΛΥΒΙΤΑΜΙΝΗ
ΜΕ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΕΣ
ΥΠΕΡΤΡΟΦΕΣ 90caps

ΣΤΗΝ VioGenesis ΑΛΛΑΖΟΥΜΕ ΤΗΝ «ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ» ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΓΙΑ
ΤΙΣ ΠΟΛΥΒΙΤΑΜΙΝΕΣ
• ΔΕΝ ΧΡΕΙΑΖΕΣΤΕ «ΤΡΕΛΛΕΣ» ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΑΛΛΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ
ΣΥΝΔΙΑΣΜΟΥΣ ΘΡΕΠΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ
• ΔΕΝ ΧΡΕΙΑΖΕΣΤΕ ΤΙΠΟΤΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΑΠΟ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΠΙΘΑΝΟΝ ΝΑ
ΛΕΙΠΕΙ ΑΠΟ ΤΟ ΠΙΑΤΟ ΣΑΣ
• ΜΙΑ ΚΑΛΗ ΠΟΛΥΒΙΤΑΜΙΝΗ ΟΦΕΙΛΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΙΣΟΡΡΟΠΗΜΕΝΗ ΚΑΙ
ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΙΜΗ
• ΑΥΤΟ ΑΚΡΙΒΩΣ ΣΧΕΔΙΑΣΑΜΕ, ΑΥΤΟ ΑΚΡΙΒΩΣ ΣΑΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΜΕ!!!!

ΤΟ ALIVE MULTI

Είναι πανίσχυρη τροφή, πηγή δύναμης και ενέργειας 4 ενδυναμώνει το ανοσοποιητικό 4 βελτιώνει την πέψη και προάγει την απορρόφηση θρεπτικών
συστατικών 4 βελτιώνει το κυκλοφορικό 4 καταπολεμά το στρες υποστηρίζει το σύστημα καθαρισμού και αποτοξίνωσης του σώματος 4 υποστηρίζει
τα υγιή επίπεδα σακχάρου στο αίμα βελτιώνει την εγκεφαλική λειτουργία, την
μνήμη, την εγρήγορση υποστηρίζει άμεσα και έμμεσα όλα τα συστήματα στον
ανθρώπινο οργανισμό 4 ένας ιδανικός τρόπος για να ενισχύσετε την πρόληψη
αλκαλικής τροφής 4 στοχεύει στις βασικές λειτουργίες του σώματος: την πέψη
της τροφής , την απορρόφηση των θρεπτικών συστατικών, την μεταφορά των
θρεπτικών συστατικών στα κύτταρα, και την άμυνα του οργανισμού 4 Αποδίδονται στον οργανισμό ακόμη και τα σπάνια διατροφικά στοιχεία που δύσκολα
βρίσκονται στην καθημερινή διατροφή, και αυτό με απόλυτα φυσικό τρόπο μέσα
από συμπυκνωμένη τροφή 4 Αντίσταση στην οξείδωση και την γήρανση των
κυττάρων 4 Υποστηρίζει την σωστή καρδιαγγειακή λειτουργία Υποστηρίζει και
τονώνει το νευρικό σύστημα 4 Αντοχή στις οξειδωτικές αλλαγές που συνδέονται με τη γήρανση
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ΜΕΤΑΛΛΑ ΚΑΙ ΙΧΝΟΣΤΟΙΧΕΙΑ

• ΑΣΒΕΣΤΙΟ • MΑΓΝΗΣΙΟ • ΣΙΔΗΡΟΣ • ΨΕΥΔΑΡΓΥΡΟΣ • ΜΑΓΓΑΝΙΟ
• ΧΑΛΚΟΣ • ΜΟΛΥΒΔΕΝΙΟ • ΧΡΩΜΙΟ

ΒΙΤΑΜΙΝΕΣ

• ΒΙΤΑΜΙΝΗ C • ΒΙΤΑΜΙΝΗ D3 • ΒΙΤΑΜΙΝΗ Ε
• ΒΙΤΑΜΙΝΗ Α • ΡΑΒΑ • ΒΙΟΤΙΝΗ • ΧΟΛΙΝΗ • ΙΝΟΣΙΤΟΛΗ • ΒΙΤΑΜΙΝΗ Β12
• ΠΑΝΤΟΘΕΝΙΚΟ • ΦΟΛΙΚΟ ΟΞΥ • ΒΙΤΑΜΙΝΗ Β3 • ΒΙΤΑΜΙΝΗ Β1
• ΒΙΤΑΜΙΝΗ Β2 ΒΙΤΑΜΙΝΗ Β6

ΛΙΠΑΡΑ ΟΞΕΑ
• Ω3 ΛΙΠΑΡΑ

• Ω6 ΛΙΠΑΡΑ

ΑΝΤΙΟΞΕΙΔΩΤΙΚΕΣ- ΑΝΤΙΓΗΡΑΝΤΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ

• ΒΙΟΦΛΑΒΟΝΟΕΙΔΗ • ΚΟΥΕΡΣΕΤΙΝΗ • ΡΟΥΤΙΝΗ • ΕΣΠΕΡΙΔΙΝΗ
• ΓΛΟΥΤΑΘΕΙΟΝΗ • ΛΟΥΤΕΙΝΗ

ΠΕΠΤΙΚΑ ΕΝΖΥΜΑ ΚΑΙ ΠΡΟΒΙΟΤΙΚΑ

• ΒΡΟΜΕΛΙΝΗ • ΠΑΠΑΙΝΗ ΑΜΥΛΑΣ • ΛΑΚΤΑΣΗ • ΣΕΛΛΟΥΛΑΣΗ
• ΛΑΚΤΟΒΑΚΙΛΛΟΣ ACIDOPHILUS • ΛΑΚΤΟΒΑΚΙΛΛΟΣ • BULGARICUS
• BIFIDOBACTERIUM BIFIDUS

ΥΠΕΡΤΡΟΦΕΣ

• ΠΙΠΕΡΙ ΚΑΓΙΕΝ • ΜΥΡΤΙΛΟΣ • ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ • ΦΡΑΟΥΛΑ • ΑΝΑΝΑΣ
• ΡΟΔΑΚΙΝΟ • ΕΚΧΥΛΙΣΜΑ ΣΠΟΡΩΝ ΓΚΡΕΙΠΦΡΟΥΤ • ΒΡΩΜΗ
• ΠΗΚΤΙΝΗ ΜΗΛΟΥ • ΜΗΛΟ • ΡΟΔΙ • ΚΑΡΟΤΟ • ΜΑΙΝΤΑΝΟΣ
• ΣΠΑΡΑΓΓΙ • ΜΠΡΟΚΟΛΛΟ • ΚΟΥΝΟΥΠΙΔΙ • ΛΑΧΑΝΟ
• ΚΡΙΘΑΡΟΧΟΡΤΟ • ΣΙΤΑΡΟΧΟΡΤΟ • ΣΠΙΡΟΥΛΙΝΑ • ΡΕΙΣΙ • ΠΑΝΤΖΑΡΙ
• ΦΥΚΙΑ • ΣΚΟΡΔΟ • ΠΙΠΕΡΟΡΙΖΑ • ΓΚΙΝΓΚΟ ΜΠΙΛΟΜΠΑ • ΠΑΠΑΓΙΑ
• ΧΛΟΡΕΛΛΑ • ΜΑΙΤΑΚΕ • ΣΙΤΑΚΕ • ΤΖΙΝΣΕΝΓΚ • ΑΤΣΑΙ • ΚΡΑΝΜΠΕΡΥ

CO LLA G EN B E AU TY D R I N K PO WD ER
ΤΟ ΚΟ Λ Λ Α ΓΟΝΟ Τ ΗΣ ΟΜΟΡΦΙΑΣ ΚΑΙ Τ ΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ ΣΑΣ

• ΤΟ ΜΟΝΟ ΜΕ ΚΑΡΝΟΣΙΝΗ ΠΟΥ ΑΠΟΤΡΕΠΕΙ ΤΗΝ ΓΗΡΑΝΣΗ
• ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ ΜΕ ΥΑΛΟΥΡΟΝΙΚΟ ΟΞΥ, ΒΙΤΑΜΙΝΗ C KAI ΑΝΤΙΟΞΕΙΔΩΤΙΚΑ
• ΧΩΡΙΣ ΖΑΧΑΡΗ, ΧΩΡΙΣ ΓΛΥΚΑΝΤΙΚΑ....... ΜΟΝΟ ΣΤΕΒΙΑ

ΓΕΥΣΗ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ

• ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΙΑ ΟΜΟΡΦΟ, ΛΑΜΠΕΡΟ ΝΕΑΝΙΚΟ ΔΕΡΜΑ
•	ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΑΓΓΕΙΩΝ
•	ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΤΕΝΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ
• ΥΓΙΗΣ ΣΥΝΔΕΤΙΚΟΣ ΙΣΤΟΣ, ΥΓΙΗ ΜΑΛΛΙΑ ΚΑΙ ΝΥΧΙΑ
Κολλαγόνο δεν είναι μόνο ότι βλέπουμε. Οι κυριότερες δομές κολλαγόνου στο
σώμα μας είναι αυτές που δεν βλέπουμε!!!! το μυοκάρδιο, η εσωτερικοί βλεννογόνοι του σώματος, το έντερο, τα αγγεία της καρδιάς αλλά και όλα τα αγγεία
του σώματος, οι τένοντες, οι σύνδεσμοι, τα νεύρα μας....όλα είναι κολλαγόνο!!! Η
αναπλήρωση των δομών του κολλαγόνου δεν υποστηρίζει μόνο την ομορφιά και
την νεανικότητα αλλά ουσιαστικά και σε βάθος ανανεώνει όλους τους ιστούς και
επαναφέρει ζωτικές λειτουργίες του οργανισμού.
Μια πολύ συχνή και αρκετά επικίνδυνη εικόνα της έλλειψης κολλαγόνου από
το σώμα είναι η κακή ποιότητα των αγγείων, η σκλήρυνση και η ανελαστικότητά
τους. H ηλικία των 50 ετών (ειδικότερα για τις γυναίκες μετά την εμμηνόπαυση)
θεωρείται ότι σηματοδοτεί την προοδευτική αλλαγή στην ελαστικότητα των
αγγείων.
Αρκετές φορές, όταν προσβάλλεται το κολλαγόνο, είτε επειδή υπάρχει η ανάλογη κληρονομική διάθεση ή τοξικοί παράγοντες, ή ακόμη και επειδή απλώς
μεγαλώνουμε τότε έχουμε την εμφάνιση των νοσημάτων του κολλαγόνου, όπως
είναι οι διάφορες αγγειΐτιδες που βασανίζουν πάρα πού κόσμο. Οι «νόσοι του κολλαγόνου» όπως αποκαλούνται (λύκος, σκληροδερμία, αρτηρίτιδα, ρευματοειδής
αρθρίτιδα» μπορούν να παρουσιάσουν κλινική βελτίωση με την αποκατάσταση
των δομών κολλαγόνου στο σώμα).

ΤΟ COLLAGEN BEAUTY ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΜΟΝΟ ΚΟΛΛΑΓΟΝΟ ΤΗΣ
ΑΓΟΡΑΣ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΔΩΣΕΙ ΘΕΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
ΣΕ ΟΛΕΣ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Πόσιμο υδρολυμένο
κολλαγόνο τύπου Ι & ΙΙ
με βιταμίνες
και ιχνοστοιχεία 300gr

• ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ: υδρολυμένο κολλαγόνο τύπου Ι & ΙΙ (πηγή βοειδών), σκόνη πορτοκαλιού, άρωμα πορτοκαλιού, συστατικά όξινσης(κιτρικό οξύ, ασκορβικό οξύ),γλυκά λούπινα, καρνοσίνη, υαλουρονικό οξύ, εκχύλισμα μούρων γκότζι (απόδοση 50% σε πολυσακχαρίτες), γλυκαντική ουσία στέβια, θειικός ψευδάργυρος,
DL- άλφα τοκοφερόλη, χρωστική ουσία βήτα καροτένιο, ρετινόλη, υδροχλωρική
πυριδοξίνη(Βιταμίνη Β6), βιοτίνη.
• ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ: Πάρτε 10 γραμμάρια σκόνης κολλαγόνου( Στην
μεζούρα που εμπεριέχεται μέχρι την γραμμή) διαλυμένα σε νερό μία φορά την
ημέρα.
ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ
ΥΔΡΟΛΥΜΕΝΟ ΚΟΛΛΑΓΟΝΟ ΤΥΠΟΥ Ι & ΙΙ
ΚΑΡΝΟΣΙΝΗ
ΥΑΛΟΥΡΟΝΙΚΟ ΟΞΥ
ΚΙΤΡΙΚΟ ΟΞΥ
ΕΚΧΥΛΙΣΜΑ ΜΟΥΡΩΝ ΓΚΟΤΖΙ
ΒΙΤΑΜΙΝΗ C
ΒΙΤΑΜΙΝΗ Ε
ΨΕΥΔΑΡΓΥΡΟΣ
ΒΙΤΑΜΙΝΗ Β6
ΒΙΤΑΜΙΝΗ Α- ΡΕΤΙΝΟΛΗ
ΒΙΟΤΙΝΗ

ΑΝΑ ΜΕΡΙΔΑ-10 ΓΡ
8,20 g
25,00 mg
25,00 mg
0,196 g
19,00 mg
50,00 mg
2,64 mg
2,52 mg
0,57 mg
195,00 μg
50,00 μg
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C O E NZ Y M Q - 1 0 1 0 0 m g
Κ Ο Ρ Υ Φ ΑΙ Α Π Η Γ Η ΕΝ ΕΡ Γ ΕΙ ΑΣ Γ Ι Α Τ Η Ν ΑΠ Ο ΛΥ Τ Η Τ Ο Ν Ω Σ Η Τ Ο Υ Ο Ρ ΓΑ Ν Ι Σ Μ Ο Υ

ΣYNENZYMO Q-10
100MG - 60caps

Το συνένζυμο CoQ10 αποτελεί μοναδική πηγή ενέργειας για τον οργανισμό ενώ
χαρίζει τόνωση και ευεξία ώστε να επιτελούνται οι διάφορες λειτουργίες του. Το
γεγονός αυτό το καθιστά μια από τις ακρογωνιαίους λίθους για την υγεία και η
παρουσία του θεωρείται καταλυτική για την ορθή λειτουργία του κυκλοφορικού,
της καρδιάς, του εγκεφάλου, του νευρικού συστήματος.

Τι είναι το συνένζυμο Q10 ή αλλιώς ουβικινόνη;

Eίναι ένα μεγάλο μόριο, το οποίο μεταφέρει υδρογόνα (ηλεκτρόνια και πρωτόνια) και έχει σχετικά μεγάλη κινητικότητα. Όσον αφορά τη διατροφή, βρίσκεται σε
μικρές ποσότητες σε ορισμένα τρόφιμα όπως, σόγια, λιπαρά ψάρια, κρέας, μοσχάρι, ξηρούς καρπούς, έλαια, λαχανικά κ.α.Η βιοσύνθεση του CoQ1O γίνεται από το
αμινοξύ τυροσίνη και αποτελεί μια σύνθετη διαδικασία ενώ απαιτείται η συμβολή
τουλάχιστον 8 βιταμινών και μιας σειράς ιχνοστοιχείων. Είναι βασικό συστατικό
της αναπνευστικής αλυσίδας των κυττάρων (μία από τις κυριότερες μεταβολικές
διεργασίες που συντελούνται στο σώμα μας) και παίζει καθοριστικό ρόλο στη μετατροπή της χημικής ενέργειας, με την οποία βρίσκεται «κρυμμένη» η ενέργεια
στις τροφές, σε βιολογική, υπό μορφή ΑΤΡ, που είναι το ενεργειακό νόμισμα του
οργανισμού μας.

Γιατί είναι απαραίτητο το συνένζυμο Q10;

Βρίσκεται σε κάθε κύτταρο του σώματος και είναι απαραίτητο στον οργανισμό
καθώς χρησιμοποιείται για την παραγωγή ενέργειας που χρειάζεται το σώμα για
την κυτταρική ανάπτυξη και τη συντήρηση. Είναι ισχυρό αντιοξειδωτικό και προστατεύει τον οργανισμό από διάφορα επιβλαβή μόρια, ενισχύει τη λειτουργία της
καρδιάς και λειτουργεί ευεργετικά ενάντια στα συμπτώματα της καρδιακής ανεπάρκειας.

CoQ10 και καρδιάκή λειτουργία

ΗΗ καρδιαγγειακή νόσος είναι η κύρια αιτία νοσηρότητας και θνησιμότητας σε
πολλές χώρες ανά τον κόσμο ενώ η καρδιακή ανεπάρκεια είναι η τρίτη συνηθέστερη αιτία θανάτου όσον αφορά τα καρδιαγγειακά. Στην προσπάθειά τους λοιπόν
οι επιστήμονες να μειώσουν τον κίνδυνο έδειξαν μέσα από πολυάριθμες μελέτες
ότι το CoQ10 είναι ευεργετικό κατά των καρδιακών παθήσεων όπως η καρδιακή
ανεπάρκεια ενώ σε άλλες πάλι κατέδειξαν ότι η συμπλήρωση της διατροφής με
CoQ10 πριν και αμέσως μετά από εγχείρηση ανοιχτής καρδιάς, είναι εξαιρετικά
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ευεργετική. Επιπλέον μπορεί να βοηθήσει σημαντικά ασθενείς με σοβαρή μυοκαρδιοπάθεια, άτομα με ήπια καρδιακή αποφρακτική ανεπάρκεια και άλλα.

CoQ10 και Αντιοξειδωτική προστασία

Το CoQ10 έχει προταθεί για την πρόληψη του καρκίνου και για περιορισμό των
ανεπιθύμητων ενεργειών του. Σύφωνα με πλήθος ερευνών παίζει καθοριστικό
ρόλο απέναντι στις ελεύθερες ρίζες που απειλούν τον οργανισμό και ευθύνονται
συχνά είναι για την ανάπτυξη καρκίνου. Επιπλέον, μειωμένα επίπεδα CoQ10 φάνηκε να βρίσκονται στο πλάσμα γυναικών με καρκίνο του μαστού [Jolliet et al.,
1998] ενώ σε έρευνα των επιστημόνων Rusciani et al., 2006, σε 117 ασθενείς με
μελάνωμα, τα επίπεδα CoQ10 ήταν αρκετά χαμηλά σε σχέση με τα υγειή άτομα.
Τέλος, οι ασθενείς που ανέπτυξαν μεταστάσεις στη συγκεκριμένη μελέτη, παρουσίαζαν χαμηλότερα επίπεδα CoQ10 σε σχέση με όσους δεν έκαναν μεταστάσεις.

CoQ10 και Αντιγήρανση

Με το πέρασμα των χρόνων και τις απαιτήσεις του οργανισμού να είναι όλο και
μεγαλύτερες, τα επίπεδα του CoQ10 μειώνονται. Πιο συγκεκριμένα, τα επίπεδα
του CoQ10 κορυφώνονται στην ηλικία των 20 ετών, ενώ μετά τα 35 αρχίζουν να
μειώνονται ραγδαία. Η μείωση του CoQ10 κατά τη γήρανση θα μπορούσε να είναι
ένας από τους κύριους παράγοντες στην ανάπτυξη χρόνιων ασθενειών σε ηλικιωμένους. Επιπλέον, δεδομένου ότι δεν είναι μόνο ένα αντιοξειδωτικό, αλλά συμμετέχει και σε μια πληθώρα κυτταρικών διεργασιών, η κατάλληλη πρόσληψη CoQ10
σε κύτταρα είναι ζωτικής σημασίας για τη βελτίωση της δραστηριότητας κατά την
διάρκεια της γήρανσης των κυττάρων καθιστώντας το μια ισχυρή ουσία για την
καταπολέμιση της γήρανσης.

Ιδανικό συμπλήρωμα διατροφής για όσους:

• Χρειάζονται ενέργεια/ τόνωση ή αντιμετωπίζουν χρόνια κόπωση
• Δε σιτίζονται σωστά/ακολουθούν κάποια περιοριστική δίαιτα
• Πάσχουν από καρδιακή ανεπάρκεια και άλλα καρδιολογικά προβλήματα
• Αντιμετωπίζουν Stress/ άγχος • Κινδυνεύουν από μολύνσεις
• Καταναλώνουν φάρμακα για τη μείωση της χοληστερόλης
• Αντιμετωπίζουν προβλήματα με το νευρικό σύστημα και διανοητικά προβλήματα
• Παρουσιάζουν μειωμένη μυϊκή ενδυνάμωση • Αντιμετωπίζουν συχνά ουλίτιδες, περιοδοντίτιδες, στοματίτιδες

C O E N ZY M Q -1 0 4 0 0 m g
ΑΣΠΙ ΔΑ ΥΓΕΙ ΑΣ «ΣΤΑ ΔΥΣΚΟΛΑ»

Το συνένζυμο CoQ10 είναι μια μοναδική πηγή ενέργειας και ζωτικότητας για
τον οργανισμό.
Συγκαταλέγεται ανάμεσα στις λίγες ουσίες που θεωρούνται πραγματικά ακρογωνιαίοι λίθοι για την υγεία και η παρουσία του είναι πραγματικά καταλυτική για
την ορθή λειτουργία του κυκλοφορικού, της καρδιάς, του εγκεφάλου, του νευρικού συστήματος.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

Διατροφικός Πίνακας

Ανά κάψουλα

Συνένζυμο Q-10

400 mg

ΑΣΥΓΚΡΙΤΑ ΙΣΧΥΡΟ
ΣΥΝΕΝΖΥΜΟ Q-10
90caps

Το προϊόν δεν θα πρέπει να λαμβάνεται από: εγκύους,
θηλάζουσες, παιδιά και έφηβους κάτω των 18 ετών

Η χορήγησή του θα αιτιολογείται σε υψηλές δόσεις έως 1200mg ημερησίως στις
εξής παθήσεις:
Εκφυλιστικά νοσήματα όπως:
1) Νόσος Parkinson
2) Νόσος του κινητικού νευρώνα
3) Σύνδρομο Down
4) Μυασθένεια gravis
Υπό χρόνια χορήγηση φαρμάκων. Επίσης, στους μυασθενικούς ασθενείς με
μυοπάθεια από χρόνια χορήγηση κορτιζόνης και στις χολινεργικές μυασθενικές
κρίσεις.

ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Χαμηλότερες δοσολογίες, 400 mg/ ημέρα, θεωρούνται ιδανικές για όλους πάνω
από τα 35, καθώς η ενδογενής παραγωγή μειώνεται και οι απαιτήσεις του οργανισμού για συνένζυμο αυξάνονται Ακόμα η γήρανση, η μόλυνση, η λήψη κάποιων
φαρμάκων όπως είναι οι στατίνες και το στρες είναι παράγοντες που οδηγούν σε
ανεπάρκεια της ουσίας αυτής.
• Χρόνια κόπωση
• Καρδιακή ανεπάρκεια και άλλα καρδιολογικά προβλήματα
• Μολύνσεις
• Κάποια διανοητικά προβλήματα
• Μειωμένη μυϊκή ενδυνάμωση και αντοχή
• ουλίτιδες, περιοδοντίτιδες, στοματίτιδες
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E P S O M S ALTS

Φαρμακευτικού βαθμού καθαρότητας (EP GRADE)
ΕΥΡ ΩΠΑϊΚΗ Π ΙΣΤΟΠ ΟΙΗΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ
Άλατα epsom
(θειική μαγνησία)
500g

ΤΑ ΜΟΝΑ ΕΓΓΥΗΜΕΝΑ - ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΧΩΡΙΣ ΣΥΓΚΡΙΣΗ
4 Χωρίς προσμείξεις – χωρίς αλουμίνιο, χωρίς συντηρητικά, χωρίς γλουτένη.
4 Ειδικά ελεγμένο για αλλεργιογόνα
4 Χωρίς γενετικά τροποποιημένες ύλες και συστατικά
4 Με πιστοποιητικά ελέγχων καθαρότητας και καταλληλότητας για
εσωτερική κατανάλωση

ΧΡΗΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ (ΠΟΣΙΜΟ)
• ΓΙΑ ΑΠΟΤΟΞΙΝΩΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΕΝΤΕΡΟΥ Τα άλατα Εpsom
καθαρίζουν όχι μόνο το παχύ έντερο, αλλά και το λεπτό.
• ΣΑΝ ΚΑΘΑΡΤΙΚΟ- ΕΝΤΟΝΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΝΤΕΡΟΥ
• ΤΟ ΑΛΆΤΙ EPSOM ΜΠΟΡΕΊ ΝΑ ΒΟΗΘΉΣΕΙ ΣΤΗ ΡΎΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΩΝ
ΣΤΟ ΣΏΜΑ ΣΑΣ, ΕΞΑΣΦΑΛΊΖΟΝΤΑΣ ΤΗ ΣΩΣΤΉ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑ ΤΩΝ ΜΥΏΝ,
ΤΩΝ ΝΕΎΡΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΝΖΎΜΩΝ
• ΑΠΟΤΟΞΊΝΩΣΗ ΤΗΣ ΧΟΛΉΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΉΠΑΤΟΣ

XΡΗΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ
• ΓΙΑ ΤΑ ΚΟΥΡΑΣΜΕΝΑ ΚΑΙ ΤΑ ΔΥΣΟΣΜΑ ΠΟΔΙΑ
• TΑ ΑΛΑΤΑ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΟΥΝ ΚΑΙ ΞΕΚΟΥΡΑΖΟΥΝ ΤΟ ΣΩΜΑ,
ΕΝΩ ΕΝΥΔΑΤΩΝΟΥΝ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΖΟΥΝ ΤΟ ΔΕΡΜΑ. ΈΧΟΥΝ ΣΥΣΤΑΤΙΚΆ
(ΝΑΤΡΙΟ, ΙΏΔΙΟ ΚΑΙ ΘΕΙΆΦΙ) ΠΟΥ ΜΟΙΆΖΟΥΝ ΠΟΛΎ ΜΕ ΤΑ ΙΑΜΑΤΙΚΆ ΛΟΥΤΡΆ
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SOD IUM B I C A R B O NAT E

Η VioGenesis με υπευθυνότητα και σχολαστικότητα έφερε κοντά σας την πιο καθαρή,
την πιο ασφαλή και την περισσότερο ελεγμένη σόδα της αγοράς.
Όταν θελήσουμε να χρησιμοποιήσουμε την μαγειρική σόδα για θεραπευτικό
σκοπό καλό θα ήταν να επιλέξουμε ένα προιόν που θα είναι καλά ελεγμένο,
ασφαλές από χημικά πρόσθετα και χωρίς αλουμίνιο (το οποίο σε μακροπρόθεσμες χρήσεις μπορεί να γίνει τοξικό).
• 100% ΧΩΡΙΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ • 100% ΧΩΡΙΣ ΓΛΟΥΤΕΝΗ
• 100% ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΣΜΕΙΞΕΙΣ • ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΒΑΘΜΟΥ

ΚΑΘΑΡΟΤΗΤΑΣ (ΕΡ) GRADE ΤΟ ΜΟΝΟ ΜΕ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

• Να ρυθμίσετε την οξύτητα του στομάχου
• Να προστατευτείτε από την εξάπλωση των παθογόνων, ιών και βακτηριδίων καθώς όλα τα μικρόβια ζουν και αναπτύσσονται μόνο σε όξινο περιβάλλον.

ΔΙΤΤΑΝΘΡΑΚΙΚΗ ΣΟΔΑ
500g

ΚΑΙ ΚΑΤΙ ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ!

Η χρήση της είναι απόλυτα ασφαλής ακόμη και για μακροχρόνια χρήση τηρούμενης βέβαια της προτεινόμενης χορήγησης –
δεν προκαλεί παρενέργειες.

Το SODIUM BICARBONATE αυξάνει την περιεκτικότητα διττανθρακικών ιόντων στο πλάσμα, ρυθμίζει την περίσσεια ιόντων υδρογόνου και αυξάνει το
pH του αίματος, αντιστρέφοντας με αυτό τον τρόπο τις κλινικές εκδηλώσεις της
οξέωσης.

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΣΤΕ ΤΗΝ ΣΟΔΑ ΑΝ ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΕΤΕ

• Την αυξημένη οξύτητα του σώματος
• Τις εκφυλιστικές αλλοιώσεις των κυττάρων, την γήρανση.
• τις μεταστάσεις των μεταλλαγμένων κυττάρων και την πιθανότητα εμφάνισης καρκίνου: Ο καρκίνος ευδοκιμεί σε ένα όξινο περιβάλλον και δεν επιβιώνει
σε ένα κανονικό, περισσότερο αλκαλικό περιβάλλον. Η αλκαλοποίηση κάνει το
σώμα πιο αλκαλικό και είναι ζωτικής σημασίας στη μάχη κατά του καρκίνου
• Να μειώσετε το ουρικό οξύ: η κατανάλωση σόδας αλκαλοποιεί τα ούρα και
βοηθάει την αποβολή του ουρικού οξέος από τα νεφρά.
• Να αδυνατίσετε, να σταματήσουν οι κατακρατήσεις υγρών
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BIO MACA POWDER

Η VI O G E NE SI S Ε Γ Γ ΥΑ Τ Α Ι Τ ΗΝ Β Ι Ο Ε Λ Ε Γ ΜΕ ΝΗ ΠΟΙ ΟΤ Η ΤΑ Τ Η Σ Μ ΑΚ Α
Αυτό σύμφωνα με τα ευρωπαικά πρότυπα και κανονισμούς σήμανσης
σημαίνει : Σ ύστημα πολλαπλών ελέγχων καθαρότητας
Β ιοδιαθέσιμη και απόλυτα ανεκτή τροφή
ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΜΑΚΑ
ΣΕ ΣΚΟΝΗ 200g
ΧΩΡΙΣ: ΓΕΝΕΤΙΚΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΠΡΩΤΕΣ
ΥΛΕΣ, ΖΕΛΑΤΙΝΗ, ΣΙΤΑΡΙ,
ΓΛΟΥΤΕΝΗ, ΜΑΓΙΑ,
ΛΑΚΤΟΖΗ, ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ
ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΑ,
ΧΡΩΜΑΤΑ, ΓΛΥΚΑΝΤΙΚΑ,
ΣΟΓΙΑ, ΨΑΡΙΑ ΚΑΙ
ΘΑΛΑΣΣΙΝΑ, ΑΜΥΛΟ
ΚΑΛΑΜΠΟΚΙΟΥ, ΑΥΓΟ

ΤΑ ΘΡΕΠΤΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΤΗΣ ΜΑΚΑ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΖΟΥΝ
ΤΙΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΗΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

• Τόσο η χημική ανάλυση όσο και οι ερευνητικές εργασίες παρουσιάζουν ότι
η ρίζα του μάκα περιέχει τη χημική ουσία αποκαλούμενη p-methoxybenzyl,
isothiocyanate – η οποία έχει φημισμένες αφροδισιακές ιδιότητες.
• Τα αμινοξέα απαιτούνται για να δομούν τους νευροδιαβιβαστές όπως η
ντοπαμίνη και nor-αδρεναλίνη. Αυτές οι ουσίες διαβιβάζουν τα σήματα στο
νευρικό σύστημα και διαδραματίζουν έναν σημαντικό ρόλο στο στάδιο της
σεξουαλικής διέγερσης και στη φυσική απόδοση κατά τη διάρκεια της σεξουαλικής πράξης σύμφωνα με έγκυρες μελέτες. Τα κύρια αμινοξέα που οι νευροδιαβιβαστές αυτοί απαιτούν, περιλαμβάνουν τη φαινυλαλανίνη, την τυροσίνη
και την ιστιδίνη (και τα τρία βρίσκονται σε καλή ποσοστιαία περιεκτικότητα στο
μάκα).
• Επιπλέον περιέχει το αμινοξύ αργινίνη που θεωρείται ότι μπορεί να βοηθήσει στην παραγωγή νιτρικού οξειδίου που λειτουργεί ευεργετικά στην αρσενική ανικανότητα, και για το οποίο το μάκα αποτελεί μια σημαντική πηγή.
Η ιστιδίνη επίσης βρίσκεται στη ρίζα μάκα σε υψηλά ποσά. Αυτό το αμινοξύ
διαδραματίζει έναν συχνά-αγνοημένο αλλά σημαντικό ρόλο στη σεξουαλική
λειτουργία των γυναικών. Μια πρόσθετη υπέρ-σεξουαλική επίδραση της ιστιδίνης όπως επίσης και της αργινίνης μπορεί να βοηθήσει στην αγγειοδιαστολής και αύξηση της ροής αίματος στα όργανα και των δύο φύλων.

ΜΑΚΑ ΚΑΙ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ

Η μάκα έχει τη δυνατότητα να αυξήσει την ενέργεια και την αντοχή, να οξυγονώσει το αίμα, να υποστηρίξει την παραγωγή νευροδιαβιβαστών, να αυξήσει τη λίμπιντο (και τη σεξουαλική λειτουργία ειδικά στους άντρες - γι αυτό και
ονομάζεται και «το viagra της φύσης») και να ρυθμίσει το μεταβολισμό.
Ειδικά για τον αντρικό οργανισμό, πολλές κλινικές μελέτες και έρευνες καταδεικνύουν την δυνατότητα της μάκα να δρα βελτιώνοντας την ποιότητα και την
ποσότητα του σπέρματος, κάτι που οι επιστήμονες πιθανολογούν να οφείλεται
στην υψηλή περιεκτικότητά της σε πρωτεΐνες
Παρόλο που η μάκα δεν περιέχει ορμόνες, προσφέρει διάφορα θρεπτικά
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συστατικά τα οποία βοηθάνε το ενδοκρινικό σύστημα και ενισχύουν τα επινεφρίδια (αδένες που βρίσκονται πάνω από τους νεφρούς και παράγουν σημαντικές ορμόνες) και το θυρεοειδή αδένα στο να παράγουν ζωτικές ορμόνες
στις κατάλληλες ποσότητες που αντιστοιχούν στον κάθε οργανισμό ξεχωριστά.
Στις γυναίκες το φυτό μάκα βοηθά με φυσικό και ήπιο τρόπο να καμφθούν τα
συμπτώματα της εμμηνόπαυσης πρίν, κατα τη διάρκεια της και μετά. Εξισορροπεί τις διακυμάνσεις στα επίπεδα οιστρογόνων και απαλύνει τα συμπτώματα
της εμμηνόπαυσης και της εμμηνόρροιας ρυθμίζει τον κύκλο της περιόδου και
ανακουφίζει από τους πόνους.
Παραδοσιακά, η μάκα χρησιμοποιείται για την ενίσχυση της γονιμότητας σε
ανθρώπους και ζώα, για την αύξηση της λίμπιντο, για αυξημένη ενέργεια και
αντοχή και για άλλους ιατρικούς σκοπούς.
Τα ευεργετικά αποτελέσματα της μάκα σε σχέση με τη σεξουαλική λειτουργία
ενδεχομένως οφείλονται στην υψηλή συγκέντρωση πρωτεϊνών και ζωτικών
θρεπτικών συστατικών. Οι ερευνητές έχουν εντοπίσει δύο ακόμη συστατικά,
τις μακαμίδες (macamides), ένα είδος δευτερεύοντος μεταβολίτη(secondary
metabolite), και τις μακαένες (macaenes), οι οποίες πιστεύεται ότι παίζουν
σημαντικό ρόλο.

ΜΑΚΑ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Συνεπώς, η μάκα δρα σαν ανταπτογόνο* ανταποκρινόμενη στις συγκεκριμένες ανάγκες του κάθε οργανισμού ξεχωριστά. Αν ο οργανισμός σας παράγει
μικρή ποσότητα μιας συγκεκριμένης ορμόνης η μάκα θα ρυθμίσει την αύξησή
της και το αντίστροφο (αν παράγεται μεγάλη ποσότητα μιας ορμόνης θα μειωθεί
η παραγωγή από τον οργανισμό). Η ικανότητα της μάκα να επηρεάσει θετικά
τη διάθεση ενός ατόμου προκύπτει από το γεγονός πως λειτουργεί απευθείας
στον υποθάλαμο και τους αδένες της υπόφυσης. Επιπλέον, έχει τη ευεργητική
ικανότητα να ανανεώνει τους εξαντλημένους επινεφριδίους αδένες, γεγονός
το οποίο βοηθάει το σώμα να αντιμετωπίζει καταστάσεις στρες και άγχους.
Περιέχει φυτική στερόλη (φυσική μορφή στεροϊδών) και χρησιμοποιείται
από αθλητές για περισσότερη ενέργεια.

B I O W H E AT G R A S S P O W DE R

Δ Ε Ν Ε Ι Ν Α Ι Α Π Λ Α Ο Χ Υ Μ Ο Σ Τ Η Σ Ζ Ω Η Σ ! ! ! ! Ε Ι Ν Α Ι Π Η Γ Η Ζ Ω Η Σ ΚΑΙ ΥΓ ΕΙ ΑΣ
Α Λ Κ Α Λ Ο Π Ο Ι Ε Ι Τ Ο Σ Ω Μ Α - Κ Α Θ Α Ρ Ι Ζ Ε Ι Τ Ο Α Ι Μ Α - Α Ν Α Ζ Ω Ο Γ Ο Ν Ε Ι Τ Α ΚΥΤ Τ ΑΡ Α
Η VIOGENESIS, εξασφαλίζει για εσάς την καλύτερη ποιότητα σιταρόχορτου
της αγοράς, και σας προσφέρει ένα προιόν που η ποιότητά του δεν συγκρίνεται!
ΤΟ ΣΙΤΑΡΟΧΟΡΤΟ Πλούσιο σε χλωροφύλλη και με παραπάνω από εκατό θρεπτικές ουσίες, αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα δώρα της φύσης. Το σιταρόχορτο έχει ευρέως αναγνωριστεί για τις καθαριστικές, αποτοξινωτικές του
ιδιότητες, την ικανότητα αναγέννησης κυττάρων και την ευκολία στη χρήση και
την αφομοίωση από όλους τους οργανισμούς. Η μεγάλη ποσότητα χλωροφύλλης, που περιέχει, οξυγονώνει τον οργανισμό και τον ανανεώνει, αναπλάθοντας τους ιστούς και το αίμα.
Περιέχει βιταμίνες A, B, C, E, K, B12, αμινοξέα, μέταλλα, ένζυμα και πρωτεΐνη.
Πολλοί ειδικοί έχουν τονίσει ότι το μόριο χλωροφύλλης στο σιταρόχορτο είναι
σχεδόν ίδιο με το μόριο αιμογλοβίνης στο ανθρώπινο αίμα. Η διαφορά είναι ότι
το κεντρικό στοιχείο στη χλωροφύλλη είναι το μαγνήσιο και στην αιμογλοβίνη
είναι ο σίδηρος.

ΒΑΛΤΕ ΤΟ ΣΤΗΝ ΖΩΗ ΣΑΣ ΓΙΑ ΝΑ ΣΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΕΙ
ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ
• Σε όξινες καταστάσεις του Οργανισμού (Αρθρίτιδα, Ουρικό οξύ, Φλεγμονές)
• Δερματολογικές παθήσεις (εκζέματα, ψωρίαση)
• Προστασία από ατμοσφαιρικούς ρύπους και από τις τοξίνες του
περιβάλλοντος
• Σε όλες τις αποτοξινωτικές δίαιτες Το σιταρόχορτο αποτοξινώνει τα έντερα,
τα νεφρά το συκώτι και το κυκλοφορικό σύστημα

ΤΟ ΣΙΤΑΡΟΧΟΡΤΟ
Είναι αντιοξειδωτικό ΚΑΙ Αντικαρκινικό / Τονώνει το ανοσοποιητικό / Δίνει
ευφορία και ενέργεια - Αυξάνει τα επίπεδα αντοχής σε περιόδους έντονης καταπόνησης, σωματικής και ψυχικής / Βοηθά στον καλύτερο μεταβολισμό των
τροφών. / Οξυγονώνει τα κύτταρα
• Καθαρίζει το αίμα και το σώμα από τοξίνες
• Το σιταρόχορτο αποτοξινώνει τα έντερα, τα νεφρά το συκώτι και το κυκλοφορικό σύστημα
• Bοηθά σε παθήσεις του δέρματος,
• Aυξάνει τον αιματοκρίτη και ευνοεί την απορρόφηση και αποθήκευση
ασβεστίου από τις τροφές
• Eίναι από τις πιο γνωστές εναλλακτικές θεραπευτικές προσεγγίσεις σε
ασθενείς με εκφυλιστικές ασθένειες ή με καρκίνο.
• Βοηθά το σώμα να παράγει υγιή ερυθροκύτταρα, τα οποία έχουν την δυαντότητα μεταφοράς μεγαλύτερου όγκου οξυγόνου σε ολόκληρο το σώμα.

ΣΚΟΝΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ
ΣΙΤΑΡΟΧΟΡΤΟΥ 250g

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΤΡΟΦΙΜΟ ΦΑΡΜΑΚΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΕΝΑ ΜΑΣ!
ΤΟ ΣΙΤΑΡΟΧΟΡΤΟ ΘΑ ΣΑΣ ΒΟΗΘΗΣΕΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΑ ΝΑ
ΔΙΑΤΗΡΕΙΤΕ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΕΞΙΑ ΣΑΣ ΣΕ ΠΟΛΥ ΚΑΛΑ
ΕΠΙΠΕΔΑ ΟΣΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΟΤΗΤΑ
ΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ Η VIOGENESIS ΤΑ ΕΓΓΥΑΤΑΙ ΑΠΟΛΥΤΑ
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BI O C H I A S EEDS

Γνωρίστε τους μοναδικούς μικρούς σπόρους με την εκπληκτική πραγματικά διατροφική αξία!

Γνωρίστε τους μοναδικούς μικρούς σπόρους με την εκπληκτική
πραγματικά διατροφική αξία!
ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΣΠΟΡΟΙ
CHIA 250g

Η ικανότητά τους να συγκρατούν το νερό, προσφέρει στον οργανισμό μας τη
δυνατότητα να εντείνει τον βαθμό ενυδάτωσης. Υγρά και ηλεκτρολύτες παρέχουν το περιβάλλον που υποστηρίζει την ζωή όλων των κυττάρων του σώματος.
Με τους σπόρους Chia, το σώμα διατηρεί τα επίπεδα των υγρών του, τα ρυθμίζει
καλύτερα και πιο αποτελεσματικά, και τελικά διατηρεί την ηλεκτρολυτική ισορροπία του. Σε ορισμένες διαταραχές, όπως η διάρροια, οι εμετοί κλπ., η απώλεια
των εξωτερικών υγρών των κυττάρων αναγκάζει τα υγρά που βρίσκονται μέσα
από τις κυτταρικές μεμβράνες να κινηθούν εξωτερικά για να μειώσουν την
απώλεια. Κάτι τέτοιο αναμφίβολα φέρει ανισορροπία ηλεκτρολυτών με επιπτώσεις σε όλο το σώμα και κυρίως στην καρδιακή λειτουργία. Με την κατανάλωση
σπόρων Chia κάτι τέτοιο αποφεύγεται.
Η κατανάλωση σπόρων Chia μαζί με κάθε τροφή βοηθά σημαντικά τα άτομα
με πεπτικές διαταραχές που δυσκολεύονται να καταναλώσουν ωμές φυτικές
τροφές. Άτομα με σπαστική κολίτιδα, και προβλήματα εντέρων μπορούν, αν
προσθέσουν στην τροφή τους τους σπόρους Chia να πάψουν να βιώνουν το
πρόβλημα και να καταναλώνουν ακόμα και ό,τι μέχρι τώρα θεωρούνταν αυστηρά απαγορευμένο.

ΚΑΙ ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΑΠΛΑ ΓΙΑΤΙ ΤΟ Chia ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΕΙ ΑΡΓΗ ΑΛΛΑ
ΠΛΗΡΗ ΠΕΨΗ ΠΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΝΕΤΑΙ, ΧΩΡΙΣ ΑΠΕΠΤΑ ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ ΣΤΟ ΕΝΤΕΡΟ.
Το ζελ αυτό, μέσα στο στομάχι δουλεύει σαν εμπόδιο ανάμεσα στους υδατάνθρακες και στα ένζυμα που είναι προορισμένα για να τους διασπάσουν. Κάτι
τέτοιο, αντιλαμβάνεστε ότι έχει σαν αποτέλεσμα να εμποδίσει την μετατροπή
των υδατανθράκων σε σάκχαρα.
Το αποτέλεσμα δεν βοηθά μόνο τα άτομα με προβλήματα σακχάρου στο αίμα
αλλά έχει και ένα άλλο αποτέλεσμα που μας αφορά όλους. Η αργή πέψη των
υδατανθράκων κρατά για περισσότερη ώρα υψηλά τα επίπεδα ενέργειας που
αυτοί προσφέρουν στο σώμα μας.
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Η σωστή πέψη και η ανακούφιση των πεπτικών (στομαχικών και εντερικών)
διαταραχών έχει και ένα άλλο σημαντικότατο αποτέλεσμα: την πιο σωστή και
ολοκληρωμένη απορρόφηση των θρεπτικών συστατικών από το έντερο και την
θρέψη του σώματος.

ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΑΞΙΑ

Οι σπόροι Chia είναι αναμφίβολα η πιο πλούσια φυτική πηγή Ω3 λιπαρών οξέων, και μάλιστα σε τιμές μέχρι και δεκαπλάσιες από τους υπόλοιπους σπόρους
που μέχρι τώρα χρησιμοποιούσατε. Περιέχουν σημαντική ποσότητα λινολεικού
οξέος, που δεν μπορεί να παρασκευαστεί μέσα στο σώμα μας. Περιέχει, επίσης,
σημαντική ποσότητα από τριγλυκερίδια μακράς αλύσου, απαραίτητα για την
απομάκρυνση της χοληστερίνης από τα αρτηριακά τοιχώματα.

Σημαντική είναι και η περιεκτικότητά τους σε: ασβέστιο και βόριο,
δυο μέταλλα που συνεργάζονται για την καλή υγεία του οστεικού μας συστήματος.
2 κουταλάκια του γλυκού από τους σπόρους
(25 γραμμάρια σπόρων) σας παρέχουν:

• 7 γραμμάρια φυτικών ινών • 4 γραμμάρια πρωτεΐνης • 205mg ασβεστίου
• 5 γραμμάρια Ω3 • Ω6 ικανοποιητικής ποσότητας • Όλες τις βιταμίνες Β,
κυρίως όμως τις Β2, Β3 • Σίδηρο (3πλάσια περιεκτικότητα από το σπανάκι)
• Μαγνήσιο (15πλάσια περιεκτικότητα από το μπρόκολλο).

ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
Συμπληρώματα Διατροφής Ευρωπαϊκών Προδιαγραφών

Στις μέρες μας, οι ανάγκες των ατόμων για κάλυψη των θρεπτικών συστατικών είναι ολοένα και μεγαλύτερες είτε λόγω
των αυξημένων καθημερινών απαιτήσεων και του καθημερινού στρες είτε λόγω των επιβαρυμένων περιβαλλοντικών
συνθηκών. Έτσι λοιπόν, πολλές φορές πέρα από ένα ισσοροπημένο διαιτολόγιο χρειάζεται και περαιτέρω ενίσχυση του
οργανισμού μέσω ενός συμπληρώματος διατροφής. Για αυτό λοιπόν τα συμπληρώματα διατροφής τα τελευταία χρόνια
βλέπουμε να γίνονται ιδιαίτερα γνωστά στο ευρύ κοινό ενώ υπάρχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον όσον αφορά την πρόληψη
παθολογικών καταστάσεων.
Τα συμπληρώματα διατροφής βρίσκονται στο εμπόριο σε διάφορες μορφές ανάλογα με τις ανάγκες του καταναλωτή,
σε μορφή δηλαδή κάψουλας ή ταμπλέτας, σε μορφή σκόνης, σε υγρή μορφή και καταναλώνονται καθημερινά δίνοντας
στον οργανισμό τα ωφέλιμα στοιχεία χωρίς ωστόσο να υποκαθιστούν το καθιερωμένο γεύμα.
Τα συμπληρώματα διατροφής απευθύνονται στις περισσότερες ομάδες ατόμων όπως αθλητές, ηλικιωμένους, γυναίκες
στην αναπαραγωγική ηλικία και την εμμηνόπαυση, καπνιστές, φυτοφάγοι, παιδιά, άτομα που στοχεύουν στην απώλεια
του βάρους τους αλλά και ιδιαίτερα ευπαθείς ομάδες. Τα συμπληρώματα διατροφής μπορεί να είναι βιταμίνες, μέταλλαιχνοστοιχεία, βότανα, αμινοξέα, απαραίτητα λιπαρά οξέα και άλλα.

Βιταμίνες...
όπως πρέπει!
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