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Οι “SUPER ΤΡΟΦΕΣ” είναι μια ειδική κατηγορία τροφίμων που βρίσκονται στη φύση, τα παίρ-
νουμε από αυτήν και με ελάχιστη ή και καθόλου επεξεργασία τα καταναλώνουμε σαν τροφές. 
Οι “SUPER ΤΡΟΦΕΣ” δεν έχουν θερμίδες, δεν έχουν λιπαρά, δεν παχαίνουν, αλλά αντίθετα 
είναι πολύ πλούσιες σε φυτοχημικά συστατικά, σε αντιοξειδωτικά, μέταλλα και βιταμίνες. Είναι 
στη μεγάλη τους πλειοψηφία αυτοφυείς και δεν καλλιεργούνται. Συλλέγονται στον τόπο προ-
έλευσής τους που είναι φυσικά οικοσυστήματα και επιδέχονται ελάχιστη επεξεργασία που στις 
περισσότερες των περιπτώσεων είναι απλώς φυσική-άθερμη αποξήρανση και κονιορτοποίηση.
Ένα σημαντικό στοιχείο που αποτελεί το σαφές όριο ανάμεσα σε καλής και κακής ποιότητας 
“SUPER ΤΡΟΦΩΝ” είναι η εταιρεία που τα ελέγχει και τα τυποποιεί και φυσικά ο οργανισμός 
που τα πιστοποιεί.

Σε αυτό το σημείο, τα δικά μας προϊόντα κάνουν την διαφορά. Η εταιρεία τυποποίησης 
στην Αγγλία εξασφαλίζει την άριστη ποιότητα, την άρτια συσκευασία σε χάρτινη ειδική σακκού-
λα, την σταθερότητα και την φρεσκάδα. Τα περισσότερα προϊόντα μας είναι ελεγμένα και πιστο-
ποιημένα οργανικά από τον οργανισμό SOIL ASSOCIATION, UK5-GB-ORG-05 που πιστοποιούν 
τις βιολογικές, ωμές και ανεπεξέργαστες τροφές.

Η ίδια η εταιρεία ελέγχεται από τους ίδιους οργανισμούς για την ποιότητα και την τήρηση των 
συνθηκών φύλαξης και συσκευασίας των προϊόντων καθώς και για την προέλευσή και τους 
ελέγχους που διενεργεί

Σε εμάς έρχονται έτοιμα, στην συσκευασία τους και φυλάσσονται σε καλά κλιματιζόμενους χώ-
ρους μέχρι να φύγουν για τον πελάτη μας.
Εμπιστευετείτε λοιπόν την ποιότητά τους και επιλέξτε ανάμεσα σε μια πολύ μεγάλη γκάμα προ-
ϊόντων που συνεχώς εμπλουτίζεται αυτό που ταιριάζει στις δικές σας ανάγκες. Συμβουλευτείτε 
αν το επιθυμείτε και τους ειδικούς επιστημονικούς μας συνεργάτες που θα σας καθοδηγήσουν 
στην επιλογή σας.

Βάλτε τις “SUPER ΤΡΟΦΕΣ” στην ζωή σας και στην διατροφή σας και εξασφαλίστε τα 
οφέλη τους για την υγεία και την ευεξία σας.

* Τα περιεχόμενα αυτού του εντύπου αποτελλούν προϊόν βιβλιογραφικής έρευνας και σε καμμιά περίπτωση δεν πρέπει 
να θεωρηθούν ως ιατρικές συμβουλές και να αποτρέψουν από ιατρικές θεραπείες ή να καταρτίσουν ιατρικές οδηγίες.



RAW ORGANIC 
ASHWAGANDHA POWDER
ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΑΣΒΑΓΚΑΝΤΑ ΣΕ ΣΚΟΝΗ
Είναι γνωστή σαν «Ινδικό Τζίνσενγκ και βοηθά στην γενι-
κή ατονία, νευρική εξάντληση, αγχώδη νεύρωση και στα 
αρθριτικά. 
Την ιδανική θεραπεία για πολλά από τα προβλήματα υγεί-
ας που προκαλούνται από τους φρενήρεις ρυθμούς του 
σύγχρονου τρόπου ζωής αποτελεί η ρίζα Ashwagandha: 
Όπως λένε και οι Ινδοί βοτανολόγοι της Αγιουρβέδα, η 
χρήση της «Σου δίνει τη δύναμη του αλόγου».
Από τα φυτοστοιχεία της τα πλέον μελετημένα είναι τα 
whithenolides, που έχουν: αντιμικροβιακή, αντιμυκητισι-
ακή, ισχυρή αντιφλεγμονώδη και αντιογκική δράση,καθώς 
και ηπατοπροστατευτική δράση από χημικά τοξικά στοιχεία. 

>ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Αντιστρές, ανανεωτική δράση • Τόνωση της σεξουαλικής 
επιθυμία • Βελτίωση του σπέρματος • Εξισορρόπηση άγ-
χους, διανοητικής κόπωσης, νευρικότητας • Αυξάνει την 
αντίσταση του οργανισμού από εξωτερικούς στρεσογόνους 
παράγοντες-Βοηθά σε καταστάσεις αϋπνίας. Στηρίζει την 
διανοητική δυσλειτουργία και καταστάσεις αδυναμίας κατά 
την τρίτη ηλικία. Ακόμη μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην 
ασθένεια του Alzheimer, και για την την απώλεια μνήμης.
Ασκεί σπασμολυτική δράση σπασμολυτικά στις λείες μυϊκές 
ίνες (σπαστική κολίτιδα, σπαστική βρογχίτιδα, δυσμηνό-
ροια). Υποκινεί το ανοσοποιητικό σύστημα και το ενισχύει, 
υποστηρίζει τους ασθενείς HIV με την ενίσχυση του ανο-
σοποιητικού συστήματος τους. Αυξάνει την ποσότητα του 
σπέρματος και βελτιώνει την κινητικότητά του. Αυξάνει και 
βελτιώνει την γυναικεία κυρίως libido.

RAW ORGANIC FREEZE 
DRIED ACAI POWDER
ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΜΟΥΡΑ ACAI, ΣΕ ΣΚΟΝΗ
Είναι απλά ένα καύσιμο υψηλής απόδοσης για κάθε 
δραστηριότητα. 
Το Acai Berry είναι ένα μοναδικό φρούτο. Το 90% του είναι 
ο σπόρος και μόνο το 10% είναι ο πολτός και η φλούδα. 
Αυτό το μικρό μούρο περιέχει τόσο πολλά θρεπτικά συστα-
τικά που ο γνωστός δόκτωρ Perricone το έχει ονομάσει το 
νούμερο ένα υπερφρούτο (superfruit) στον κόσμο) Το Acai 
Berry είναι τόσο ενισχυτικό που οι πολεμιστές στον Αμαζό-
νιο το κατανάλωναν πριν πάνε στη μάχη. Αυτή η παράδοση 
μεταφέρθηκε έως σήμερα και κέρδισε δημοτικότητα όταν 
άρχισαν να το χρησιμοποιούν οι φοιτητές των πολεμικών 
σχολίων του Jiu Jitsu. Έτσι το Acai Berry έγινε σύντομα 
μέρος του τρόπου ζωής των Βραζιλιάνων.
Το Acai Berry περιέχει υψηλά επίπεδα σε σίδηρο, ασβέστιο, 
υδατάνθρακες και αντιοξειδωτικά. Τα θρεπτικά συστατικά 
ενισχύουν στο μέγιστο την ενέργεια και την αντοχή, ενώ 
τα αντιοξειδωτικά επιφέρουν μια καλύτερη λειτουργία του 

σώματος στο σύνολό του (συμπεριλαμβανομένης της σε-
ξουαλικής λειτουργίας). 
Είναι αντιφλεγμονώδες • Αντιθρομβωτικό • Δρά ισχυρά 
ενάντια στις ελεύθερες ρίζες • Πλούσιο σε φυτικές ίνες, 
βοηθάει στην καλή λειτουργία του γαστρεντερικού συστή-
ματος • Περιέχει ωφέλιμα λιπαρά οξέα (ίδια με αυτά του 
ελαιόλαδου) και φυτοστερόλες οι οποίες ρυθμίζουν τα 
επίπεδα της χοληστερίνης καθώς και τα επίπεδα σακχάρου 
του αίματος • Περιέχει πάνω απο 3,5 φορές περισσότερη 
Ανθοκυανίνη (Cyanidin 3-Glucoside), απο εκείνη που περι-
έχεται στο κόκκινο κρασί.
Οι ανθοκυανίνες είναι οι πολυφαινόλες που δίνουν το 
βαθύ χρώμα στα μούρα και έχουν αντιοξειδωτικές ιδιότη-
τες • Ενισχύει το ανοσοποιητικό σύστημα • Αποτοξινωτικό 
• Βελτιώνει την υγεία στο δέρμα, νύχια και μαλλιά • Αντι-
γηραντικό
> ACAI ΚΑΙ ΑΔΥΝΑΤΙΣΜΑ Το acai δεν έχει άμεσες λι-
πολυτικές ιδιότητες. Αποτελεί ωστόσο ισχυρό σύμμαχο στο 
αδυνάτισμα, γιατί βοηθά το σώμα να απομακρύνει τις τοξί-
νες που συσσωρεύει. 

ASTRAGALUS ROOT
ΑΠΟΞΗΡΑΜΕΝH ΡΙΖΑ
ΑΣΤΡΑΓΑΛΟΥ ΣΕ ΣΚΟΝΗ 
Αυξάνει την αντοχή του οργανισμού στην αντιμετώπιση 
ασθενειών, κούρασης και στρες. Δυναμώνει το ανοσοποι-
ητικό σύστημα και ελαττώνει τη διάρκεια του κοινού κρυο-
λογήματος. Είναι ήπιο διουρητικό και ακόμη είναι χρήσιμο 
για όσους υποφέρουν από χρόνια πνευμονική αδυναμία: 
Ενισχυτικό των συστημάτων προσαρμογής του οργανι-
σμού μας. Διεγερτικό του ανοσοποιητικού, διουρητικό, 
αγγειοδιασταλτικό, φυσικό αντιβιοτικό.
Είναι τονωτικό της ενέργειας. Θερμαίνει και τονώνει την 
φυσική μας ενέργεια (κι) βοηθώντας τον οργανισμό να 
προσαρμόζεται στις εξωτερικές επιδράσεις και ιδιαίτερα 
στο κρύο. 

Συνιστάται από βοτανοθεραπευτές κατά τη διάρκεια χη-
μειοθεραπείας / ακτινοθεραπείας, για μείωση των παρε-
νεργειών.
Αυξάνει τις αντιστάσεις του ανοσοποιητικού και καταφα-
νώς βελτιώνει την σωματική αντοχή
Είναι πολύ χρήσιμο για τις ιογενείς λοιμώξεις, όπως το 
κοινό κρυολόγημα. Υποστηρίζει την παραγωγή της ιντερ-
φερόνης (πρωτεΐνης που παράγουν τα κύτταρά μας για 
την καταπολέμηση των ιογενών λοιμώξεων),  την πρό-
πτωση των οργάνων ιδιαίτερα της μήτρας, και είναι χρήσι-
μο στις αιμορραγίες της μήτρας.
Συνδυάζεται με την κινέζικη Αγγελική για την βελτίωση 
της αναιμίας.
Δρα στα επινεφρίδια. Είναι, προστάτης της λειτουργίας 
του φλοιού των επινεφριδίων.
Ανεβάζει τον αριθμό των λευκών αιμοσφαιρίων.
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Euterpe oleracea

Withania somnifera

Astragalus Root
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RAW ORGANIC BRAHMI POWDER
ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ BRAHMI ΣΕ ΣΚΟΝΗ 
ΓΙΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΕΓΡΗΓΟΡΣΗ-ΤΟΝΩΣΗ ΤΗΣ 
ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
• στο άγχος, στην ανησυχία, στην επιδείνωση της μνήμης, 
στην επιληψία, και στις δερματικές διαταραχές.
• Ολόκληρο το φυτό αναφέρεται ότι βελτιώνει την νόηση.
• Στην Αγιουρβέδα χρησιμοποιείται για την αντιμετώπιση 
του άσθματος, της βραχνάδας της φωνής, των ψυχώσεων, 
της επιληψίας και ως ισχυρό νευροτονωτικό, καρδιοτονω-
τικό και διουρητικό.

• Κλινική έρευνα έδειξε ότι το φυσικό φάρμακο αυτό είναι 
αγχολυτικός παράγοντας με προσαρμογόνο δράση.
• παρέχει αντιοξειδωτική προστασία για τα κρίσιμα κέντρα 
μνήμης και βοηθά στη μείωση των επιπτώσεων του στρες 
στον εγκέφαλο.
• Ευνοεί την αποθήκευση και διατήρηση στην μνήμη νέων 
πληροφοριών.
• Οι Bacosides, οι κύριες δραστικές ουσίες του βοτάνου, 
παίζουν προστατευτικό ρόλο στις συναπτικές λειτουργίες 
των νεύρων στον ιππόκαμπο,που είναι η έδρα της μνήμης.

Bacopa Monnieri

ΒΑΟΒΑΒ
ΣΚΟΝΗ ΦΡΟΥΤΟΥ ΒΑΟΒΑΒ 
Η σκόνη από τα αποξηραμένα φρούτα του δέντρου baobab 
είναι ένα ισχυρό τρόφιμο, μια υπερτροφή που μέχρι σή-
μαρα αποτελούσε καλά κρυμμένο μυστικό των ιθαγενών 
της Αφρικής. Είναι γνωστό ως το «Δέντρο της Ζωής» και 
έχει τιμηθεί από τους ντόπιους σε όλη την αφρικανική ήπει-
ρο για αιώνες. Έχει ένα μοναδικό διατροφικό προφίλ, με 
περισσότερη βιταμίνη C από τα πορτοκάλια, περισσότερο 
σίδηρο από το κόκκινο κρέας και πλούσιο περιεχόμενο αλ-
καλοποιητών μέταλλων: ασβέστιο, κάλιο και μαγνήσιο.
Δίνει τροφή και προλαμβάνει ή και θεραπεύει ασθένειες με 
τα πολυβιταμινούχα φρούτα του (ένα φρούτο του έχει την 
τριπλάσια βιταμίνη C από ένα πορτοκάλι, 50% περισσότε-
ρο ασβέστιο από το σπανάκι, τρυγικό οξύ, είναι εξαιρετικά 
πλούσιο σε αντιοξειδωτικά (δρά προληπτικά και καταπολε-
μά ασθένειες όπως ο καρκίνος και οι καρδιοπάθειες.)
Ο καρπός Baobab είναι πολύ καλή πηγή βιταμίνης C 
και μηλικού οξέος, τα οποία έχουν την ιδιότητα να 
αποδίδουν ισχυρή ενέργεια αλλά και δυνατή άμυ-
να στον οργανισμό. Ειδικότερα, ο πολτός μπορεί 

να παρέχει έως 300 mg βιταμίνης ανά 100g, Βοηθά 
να βελτιωθεί η αξιοποίηση των τροφίμων και των 
θρεπτικών συστατικών από τον οργανισμό με απο-
τέλεσμα να υπάρχει ικανή θρέψη και ικανοποιητικός 
ρυθμός παραγωγής ενέργειας. Ο καρπός Baobab εί-
ναι υψηλής περιεκτικότητας σε πεπτικά ένζυμα και 
σε πρεβιοτικά που ενισχύουν την ανάπτυξη των προ-
βιοτικών βακτηρίων στο γαστρεντερικό σωλήνα σας. 
Ενισχύει την χλωρίδα και κατ’επέκταση την λειτουρ-
γία του εντέρου, είναι πλούσιο σε διαλυτές(22,54%) 
και σε αδιάλυτες (22,04%) φυτικές ίνες.
Βελτιώνει την υγεία του νευρικού συστήματος, κυρίως 
λόγω της περιεκτικότητάς του σε κάλιο, που είναι απαραί-
τητο για το νευρικό σύστημα, ειδικά αν πίνετε καφέ, ανα-
ψυκτικά τύπου κόλα ή αλκοόλ ή ακόμη αν συνηθίζετε να 
τρώτε τροφές πλούσιες σε νάτριο. Με την δράση του αυτή 
μέσα στον οργανισμό, μπορούμε να πούμε ότι αποτελεί ένα 
καλό βοήθημα στην ρύθμιση των ηλεκτρολυτών και της 
ηλεκτρολυτικής ισορροπίας του σώματος και στην αποτε-
λεσματικότερη αντιμετώπιση της υπέρτασης.
Άριστο τρόφιμο και κατάλληλο για διαβητικούς Κατάλληλο 
για άτομα με κοιλιοκάκη και με δυσανεξία στην γλουτένη.

Adansonia Digitata

RAW ALFALFA POWDER
ΣΚΟΝΗ ΑΠΟ ΩΜΑ ΚΑΙ
ΑΝΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΑ ΦΥΤΡΑ ΑΛΦΑΛΦΑ
Η Μηδική έχει περίπου 300 θρεπτικές ουσίες και φυτοθρε-
πτικά συστατικά. Είναι τόσο πλούσια σε θρεπτικά συστατι-
κά που προτείνεται σε ασθενείς στο στάδιο της αποθερα-
πείας και ανάρρωσης. Οι Άραβες δεν το αποκαλούν άδικα 
«πατέρα όλων των θρεπτικών ουσιών».
Θεωρείται η πιο πλούσια πηγή ιχνοστοιχείων.. Πλούσιο σε 
βιταμίνες, μέταλλα και άλλα θρεπτικά συστατικά η Μηδική 
κάνει μια καταπληκτική βοτανική θεραπεία. Είναι μια από 
τις καλύτερες πηγές χλωροφύλλης, και από τους πιο σημα-
ντικούς αλκαλοποιητές. 
 Είναι εξαιρετική και ως πηγή πρωτεϊνών, αποτελείται από 
πρωτεΐνη κατά 50%. και παρέχει πλούσιες πηγές για 9 απα-
ραίτητα αμινοξέα.
Είναι πλούσιο σε βιταμίνες, όπως η β-καροτίνη, βιταμίνες Α, 
Β1, Β2, Β5, Β6, C, E και K, και καλή πηγή μετάλλων όπως 
ασβέστιο, φώσφορος,σίδηρος, χαλκός, μαγνήσιο,κάλιο, 
και θείο.,. Τέλος, περιέχει φυτοχημικά θρεπτικά συστατικά, 
όπως οκτακοζανόλες, σαπωνίνες, και ισοφλαβόνες, ουσίες 
που είναι υπεύθυνες για μερικά από τα θεραπευτικά αποτε-
λέσματά της.Η ιατρική χρήση της μηδικής υπάρχει εδώ και 
πολλά χρόνια. Βοηθά σημαντικά σε: 
μείωση της κακής χοληστερόλης • Προώθηση της υγείας 

του ήπατος • αποτοξίνωση του οργανισμού από τις βλα-
βερές τοξίνες στο αίμα • προστατεύει από τις βλάβες που 
προκαλεί στους ιστούς η ακτινοθεραπεία • μείωση των επι-
πέδων σακχάρου στο αίμα • χρήσιμο βοήθημα για το άσθμα 
και την αλλεργική ρινίτιδα • ανακούφιση συμπτωμάτων και 
φλεγμονών στις αρθρώσεις και στους μύες • δεδομένου 
ότι η μηδική είναι πολύ πλούσια σε μεταλλικά στοιχεία που 
απαιτούνται για το σχηματισμό και την ενδυνάμωση των 
οστών έχει δείξει ευεργετικά αποτελέσματα στη θεραπεία 
της αρθρίτιδας • ενδείκνυται για την ανακούφιση των συ-
μπτωμάτων της εμμηνόπαυσης • μπορεί να προκαλέσει 
αύξηση των επιπέδων ενέργειας και έτσι χρησιμοποιείται 
σε περιπτώσεις υποσιτισμού, αδυναμίας και παρατεταμέ-
νης ασθένειας • είναι ακόμη χρήσιμη για τη θεραπεία των 
λοιμώξεων του ουροποιητικού συστήματος, των νεφρών 
και της ουροδόχου κύστης, προσφέρει ανακούφιση από 
κατακράτηση υγρών και οίδημα.
Καθαρισμός του αίματος, αλκαλοποίηση και οξυγόνωση 
είναι ίσως οι κυριότερες ευεργετικές δράσεις της μηδικής. 
Λογω της χλωροφυλλης:
μπορεί να ισορροπήσει τις ορμόνες και να ρυθμίσει την 
ισορροπία βασικών οξέων στο σώμα μας. Η μηδική, τέλος, 
αποτελεί σημαντικό βοήθημα για το αίμα με δράσεις όπως 
η αύξηση της περιεκτικότητας σε οξυγόνο και του αριθμού 
των ερυθρών αιμοσφαιρίων του αίματος.

Μηδική (Medicago sativa L)
Το γνωστό άγριο τριφύλλι
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Organic Barley Grass

ORGANIC CACAO BUTTER
ΟΡΓΑΝΙΚΟ ΒΟΥΤΥΡΟ ΚΑΚΑΟ
Το βούτυρο κακάο προέρχεται από την επεξεργασία των 
σπόρων του φυτού Theobroma cacao, γνωστό σαν κακα-
όδεντρο. Φυσικά είναι προϊόν ψυχρής απόλυτα φυσικής 
διαδικασίας. 
Το βούτυρο είναι γνωστό για τις αντιοξειδωτικές ιδιότητες 
του καθώς περιέχει μεγάλη ποσότητα της Βιταμίνης Ε. Εί-
ναι όμως ακόμη πιο γνωστό για την αποτελεσματικότητα 
του στην αντιμετώπιση των δερματικών προβλημάτων. εν 
μέρει αυτή την ιδιότητα την οφείλει και στην υψηλή περι-
εκτικότητα του σε Βιταμίνη Κ (7 mcg ανά 28γρ.) που του 
χαρίζει ισχυρές «επουλωτικές» ιδιότητες.
Το Βουτυρο Κακαο είναι ιδανικό για τις ξηρές, ταλαιπω-

ρημένες και «γερασμένες» επιδερμίδες, καθώς έχει έντονη 
ενυδατική δράση. Αυτό οφείλεται στο γεγονός πως απο-
τελείται από 100% φυτικά λιπαρά και δεν περιέχει πρω-
τεϊνες και υδατάνθρακες. Μαλακώνει την επιδερμίδα και 
βελτιώνει την ελαστικότητα της. Ιδανικό ακόμη και για την 
αντιμετώπιση ραγάδων, ουλών, «αποχρωματισμών» της 
επιδερμίδας, μαύρων κύκλων στα μάτια και ρυτίδων.Δι-
εγείρει την δημιουργία κολλαγόνου, τρέφει σε βάθος το 
δέρμα.
Συμβάλει στο να αποκτήσουμε ομοιόμορφο μαύρισμα- 
χωρίς να αναιρεί την αναγκαιότητα χρήσση αντηλιακού.
Απορροφάται εύκολα από το δέρμα.Διατηρεί το βέλτιστο 
PH και με αυτό τον τρόπο χαρίζει ένα μεταξένιο και γυα-
λιστερό δέρμα.

Theobroma Cacao

ORGANIC BARLEY GRASS POWDER 
ΟΡΓΑΝΙΚΟ ΚΡΙΘΑΡΟΧΟΡΤΟ ΣΕ ΣΚΟΝΗ
Ένα υπερτρόφιμο πλούσιο σε φυσικές βιταμίνες, μέταλλα, 
ένζυμα και χλωροφύλλη. Από τους ιδανικότερους αλκαλο-
ποιητές του σώματος. Μοιάζει πολύ στις ιδιότητές του με 
το σιταρόχορτο, παρόλα αυτά το προτιμούν περισσότερο 
γιατί ενώ συγκριτικά είναι το ίδιο ισχυρό, είναι περισσότερο 
εύπεπτο από το σιταρόχορτο. Τα βλαστάρια του κριθαριού, 
περιέχουν όλα τα μέταλλα, τις βιταμίνες, τα ιχνοστοιχεία, 
τις πρωτείνες και τα ένζυμα. Τα οφέλη από την κατανά-
λωσή του είναι πολλά και σημαντικά. Περιέχει 30 φορές 
περισσότερη Β1 και 11 φορές περισσότερο ασβέστιο από 
το γάλα. Περιέχει 5 φορές περισσότερο σίδηρο από το 
σπανάκι.
Ακόμη περιέχει: υπεροξείδιο της δισμουτάσης (SOD), πολύ 
ισχυρό αντιοξειδωτικό και αντιγηραντικό ένζυμο.Το κριθα-
ρόχορτο περιέχει τον πολύ σημαντικό παράγοντα P4D1, ο 
οποίος είναι άμεσα απαιτούμενος για την ανάπλαση του 
DNA των κυτταρικών μεμβρανών. Το ένζυμο αυτό βρέθηκε 
στον χυμό κριθαρόχορτου και αποδείχθηκε ότι μπορεί να 
δράσει με δύο τρόπους στο ανθρώπινο σώμα. Ενεργοποιεί 
την αναδόμηση του κυτταρικού DNA, επεμβαίνει στα κατε-
στραμμένα-μεταλαγμένα κύτταρα κύτταρα ώστε όταν αυτά 

αναπαραχθούν να μπορούν να παράγουν υγιείς κυτταρικές 
δομές. Το ένζυμο αυτό «κατατρώει» το εξωτερικό πρωτεϊνι-
κό περίβλημα των καρκινικών κυττάρων, και όχι των υγιών 
με άμεσο αποτέλεσμα να ανοίγει τον δρόμο για τα λευκο-
κύτταρα να επιτεθούν στο καρκινοκύτταρο και να το εξου-
δετερώσουν. Στο κριθαρόχορτο επίσης, μετά από έρευνες 
στο πανεπιστήμιο του Davis, στην Καλλιφόρνια, ανιχνεύ-
θηκε και πιστοποιήθηκε η ουσία 2’-O-Glycosylisovitexin, 
ένα πολύ ισχυρό αντιοξειδωτικό ισχυρότερο από την το-
κοφερόλη και το καροτένιο. Οι πανεπιστημιακοί ερευνητές 
προσδιόρισαν πολλά από τα ειδικά χαρακτηριστικά δράσης 
της συγκεκριμένης ουσίας. Βρέθηκε ότι είναι υδατοδιαλυ-
τή, σταθερή σε υψηλές θερμοκρασίες και σε μεγάλο εύρος 
διακυμάνσεων του ph. Ακόμη είναι πολύ αποτελεσματικό 
στην αποτροπή της οξείδωσης που προκαλείται από την 
ιώδη ακτινοβολία, γεγονός που του προσδίδει προστατευ-
τικό ρόλο απέναντι στην καρκινογένεση και στην κυτταρική 
μετάλλαξη. Και το πλέον σημαντικό!!! Η ουσία αυτή, δεν 
ανιχνεύθηκε σε καμμιά άλλη πράσινη τροφή. Η οξειδά-
ση, η υπεροξειδάση, η κυττοχρωμική οξειδάση, η πε-
ροξειδάση καταλάση, και η τρανσυδρογενάση είναι 
ένζυμα που υπάρχουν στο κριθαρόχορτο και που βο-
ηθούν στην καύση του λίπους και στην βελτίωση του 
σωματικού βάρους.

FRESH GREEN BLACK WALNUT
ΕΚΧΥΛΙΣΜΑ ΦΛΟΙΟΥ ΜΑΥΡΗΣ 
ΚΑΡΥΔΙΑΣ 
Η πράσινη φλούδα γύρω από τον καρπό της μαύρης καρυ-
διάς είναι μια θαυματουργή πηγή παρασιτοκτόνων ουσιών 
προσοχή-όσο οι φλοιοί αυτοί είναι ακόμη πράσινοι, αν μαυ-
ρίσουν χάνουν τις ιδιότητές τους Θεωρείται ότι η υψηλή 
περιεκτικότητα σε τανίνη είναι υπεύθυνη για την ανθελμιν-
θική ιδιότητα της μαύρης καρυδιάς, αν και υπάρχουν και 
άλλα συστατικά, όπως τα juglandin και juglone που μπορεί 
επίσης να είναι υπεύθυνο. Τα προϊόντα της μαύρης καρυ-
διάς χρησιμοποιούνται ευρέως για κάθε αγωγή καθαρι-
σμού του εντέρου και προληπτικά και θεραπευτικά. Έχουν 
αποδειχθεί ιδιαίτερα αποτελεσματικά σε κάθε είδους παρα-
σιτική και βακτηριδιακή προσβολή στο έντερο.
Η χρήση τους είναι για καθορισμένα ανά περίσταση χρονι-
κά διαστήματα.
Η Juglone (5-hydroxy-alphanapthaquinone) είναι ένα πα-
νίσχυρο φυσικό συστατικό που βρίσκεται στις πράσινες 

φλούδες του καρπού και είναι γνωστό ως φυτοτοξικό που 
καταπολεμά βακτήρια, μύκητες και παρασιτικούς οργανι-
σμούς. Η χρήση του, πάντα τηρώντας τον ασφαλή χρόνο 
χρήσης και δοσολογία είναι ασφαλής για τον άνθρωπο Η 
ιοδίνη, άλλη μια από τις βασικές δραστικές ουσίες είναι 
βασικό ιχνοστοιχείο, Έχει χρησιμοποιηθεί από πολύ παλιά 
λόγω των αντισηπτικών της ιδιοτήτων. Μόλις χορηγηθεί 
και περάσει στο αίμα η ιοδίνη «προσδένεται» στα βλαβερά 
βακτήρια και μειώνει τον χρόνο ζωής τους μέσα στο σώμα. 
Τρία βότανα μπορούν να σας απαλλάξουν από πάνω από 
100 διαφορετικά είδη παρασίτων! Και δεν έχουν καμμιά 
από τις παρενέργειες των φαρμακευτικών παρασιτοκτό-
νων. Αυτά τα βότανα είναι δώρο της φύσης για να μας.
Τα βότανα που χρειάζεστε είναι τα εξής: Πράσινοι 
φλοιοί από τους καρπούς της Μαύρης Καρυδιάς Αρ-
τεμισία Γαρύφαλλα Αν τα χρησιμοποιήσετε μαζί θα 
απελευθερωθείτε από όλα αυτά τα παράσιτα. Θα 
πρέπει να χρησιμοποιούνται μαζί με εφάπαξ αγωγή 
Dr. Hulda Clark

Fresh Green Black Walnut 
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CACAO POWDER, RAW ORGANIC
ΩΜΟ ΚΑΙ ΑΝΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΟ ΟΡΓΑΝΙΚΟ 
ΚΑΚΑΟ ΣΕ ΣΚΟΝΗ
Η ποικιλία Creole, είναι μια αρχαία, μη-υβριδική ποικιλία 
κακαόδεντρων, από τις πλέον σπάνιες και ακριβές, και οι 
καρποί του δίνουν προϊόν με εξαιρετική, σύνθετη γεύση και 
άρωμα, ενώ παράλληλα διατηρούν τα θρεπτικά οφέλη του 
κακάο. Μόνο ένα μικρό μέρος της παγκόσμιας παραγωγής 
προέρχεται από την συγκεκριμένη ποικιλία, και αυτό γιατί η 
καλλιέργειά της είναι πολύ απαιτητική. 
Η σκόνη του κακάο προέρχεται από τα φασόλια του κακάο, 
και δεν είναι παρά το στερεό υπόλειμα από την αποβουτύ-
ρωσή του αλεσμένου φασολιού, το οποίο αποξηραίνεται 

με φυσικές μεθόδους, χωρίς θέρμανση, και τέλος αλέθε-
ται σε λεπτή σκόνη. Έχει γεύση πικρή και μεστή. Το κακάο 
περιέχει τρεις νευροδιαβιβαστές που σχετίζονται με την 
προώθηση υγιούς διάθεσης και θετικής ψυχικής κατάστα-
σης:. Σεροτονίνη, ντοπαμίνη και η φαινυλαιθυλαμίνη. 
Η φαινυλαιθυλαμίνη, που περιέχεται στο κακάο επηρεάζει 
τη χημεία του εγκεφάλου με πολύ θετικό τρόπο. Το κακάο 
περιέχει, επίσης, το αμινοξύ τρυπτοφάνη και αναστολείς 
της μονοαμινοξειδάσης (MAO). Οι Αναστολείς ΜΑΟ επι-
τρέπουν ώστε η σεροτονίνη και η ντοπαμίνη να κυκλοφο-
ρούν στο αίμα για μεγαλύτερο διάστημα, γεγονός το οποίο 
μπορεί να βοηθήσει και να ανακουφίσει τα συναισθήματα 
της κατάθλιψης.

BITTER APRICOT KERNELS
ΠΙΚΡΟΙ ΠΥΡΗΝΕΣ ΒΕΡΙΚΟΚΚΟΥ
Ο βιοχημικός Ernst Krebs ανεκάλυψε μέσα στα βερίκοκα, μιαν ουσία που 
ονομάστηκε Λεατρίλη ή βιταμίνη Β17. Η βιταμίνη Β17 ή αμυγδαλίνη ή λε-
τρίνη είναι μία ουσία που βρίσκεται στους πυρήνες, δηλ. τα κουκούτσια, 
των περισσότερων φρούτων. Τέτοια είναι τα βερύκοκα, τα μήλα, τα κερά-
σια, τα αχλάδια, τα δαμάσκηνα, τα μανταρίνια καθώς και τα αμύγδαλα. Η 
συγκέντρωση της Β17 στους πυρήνες αυτών των φρούτων κυμαίνεται από 
2-3%. Σύμφωνα με τον Krebs, η Β17 βοηθά στην πρόληψη και τη θεραπεία 
του καρκίνου H Βιταμίνη Β17(αμυγδαλίνη) που βρίσκεται και στα πικραμύ-
γδαλα και στο κουκούτσι του βερίκοκου χρησιμοποιείται από εναλλακτικούς 
θεραπευτές γιά την θεραπεία του καρκίνου. Ο G. Edward Griffin μάλιστα 
υποστηρίζει ότι ο καρκίνος είναι το αποτέλεσμα της έλλειψης της συγκε-
κριμένη ουσίας. Ο Διευθυντής ερευνών του Μεμόριαλ που είναι το πλέον 
εξειδικευμένο ερευνητικό κέντρο στον κόσμο για τον καρκίνο ο περίφημος 
επιστήμονας Κανεμάτσου Σιγκουίρα, πειραματίσθηκε με ποντικούς, χρησι-
μοποιώντας λεατρίλη. Ο Σιγκουίρα έμεινε έκπληκτος. Ήταν η δυνατότερη 
αντικαρκινική ουσία του κόσμου που είχε δοκιμάσει ποτέ, όπως δήλωσε. Τα 
κουκούτσια από τα βερίκοκα σύμφωνα με τον Σιγκουίρα: α) σταμά-
τησαν τις μεταστάσεις, β) βελτίωσαν την γενική υγεία, γ) εμπόδισαν 
την ανάπτυξη μικρών όγκων, δ)παρείχαν ανακούφιση από τον πόνο, 
ε) ενεργούν στην πρόληψη του καρκίνου
> ΟΙ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΛΕΑΤΡΙΛΗΣ
Η πικρή λοιπόν Β17, που δεν βρίσκεται στις επεξεργασμένες τροφές, θεωρεί-
ται η κατεξοχήν αντικαρκινική βιταμίνη. Πιστεύεται ότι η χρόνια ανεπάρκεια 
σε αμυγδαλίνη (Β17) οδηγεί σε μείωση της αντίστασης του οργανισμού στην 
ανάπτυξη κακοήθειας.Η αμυγδαλίνη εξήχθη από τα κουκούτσια πριν εκατό 
περίπου χρόνια και έχει καταγραφεί στα φαρμακολογικά λεξικά από τότε, 
καθώς δεν είναι τοξική. Αν και περιέχει κυάνιο, επειδή αυτό βρίσκεται στη 
φυσική του μορφή είναι χημικά αδρανές. Έτσι, η αμυγδαλίνη για ορισμένους 
είναι λιγότερο τοξική από ότι το αλάτι ή η ζάχαρη. Κανονικά, το ανοσοποιη-
τικό σύστημα μπορεί να αντιμετωπίσει τα καρκινικά κύτταρα που παράγει ο 
ίδιος ο οργανισμός. Παρόλα αυτά, ορισμένες φορές το στρες, μια ασθένεια 
ή μια έκθεση σε καρκινογόνες ουσίες, έχει ως αποτέλεσμα τα καρκινικά κύτ-
ταρα να γίνονται υπερβολικά μεγάλα για να μπορέσει να τα αντιμετωπίσει 
το ανοσοποιητικό μας σύστημα. Τα καρκινικά κύτταρα έχουν μέσα τους ένα 
ένζυμο που «ξεκλειδώνει» το «δηλητήριο» της αμυγδαλίνης και με αυτόν τον 
τρόπο καταστρέφονται. Τα υγιή κύτταρα μας δεν περιέχουν αυτό το ένζυμο. 
Στην πραγματικότητα έχουν ένα διαφορετικό ένζυμο που «ξεκλειδώνει» την 
αμυγδαλίνη με έναν διαφορετικό τρόπο και απελευθερώνονται θρεπτικά συ-
στατικά. Η αμυγδαλίνη όταν εξάγεται από τον πυρήνα, στην καθαρή μορφή 
της είναι γνωστή ως λετρίνη. Η λετρίνη χρησιμοποιείται σαν βασική θερα-
πεία σε συνδυασμό με άλλες μη τοξικές θεραπείες και σωστή διατροφή στην 
αντιμετώπιση του καρκίνου σε ορισμένες κλινικές.Σύμφωνα με μια πληθώρα 
μελετών, η αμυγδαλίνη επιτίθεται κατευθείαν στα καρκινικά κύτταρα.
ΠΗΓΗ: www.anticancerinfo.co.uk, World Without Cancer, G. Edward Griffin

> ΤΡΟΠΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΤΗΣ ΛΕΑΤΡΙΛΗΣ
Η B 17 που περιέχεται στο κουκούτσι του βερίκοκου, στα πικραμύγδαλα και 
τα αμύγδαλα, αποτελείται από δύο σάκχαρα (γλυκόζη) ένα βενζελδαύδη και 
ένα κυάνιο συνδεδεμένα μεταξύ τους. Όπως ο καθένας γνωρίζει, το κυάνιο 
είναι υψηλά τοξικό και σε μεγάλες ποσότητες θανατηφόρο. Όμως σ΄ αυτή τη 
ΦΥΣΙΚΗ του μορφή είναι χημικά αδρανές.
Υπάρχει μία ουσία, που μπορεί να ξεκλειδώσει το μόριο της βιταμίνης B 17 
και να απελευθερώσει το κυάνιο του βερίκοκου. Η ουσία αυτή είναι το έν-
ζυμο beta glucosidase (βήτα γλυκοσιδάση), που το αποκαλούμε, “το ένζυμο 
που ξεκλειδώνει”. Όταν η βιταμίνη B 17, έρχεται σε επαφή μ’ αυτό το ένζυμο, 
όχι μόνο απελευθερώνεται το κυάνιο, αλλά και η βενζελδαϊδη, η οποία είναι 
πολύ τοξική από μόνη της. Αυτές οι δύο ουσίες μαζί έχουν δηλητηριώδη ισχύ 
100 φορές περισσότερο απ’ όσο η κάθε μια χωριστά. Και το πιο σημαντικο: 
αυτό το ένζυμο δεν υπάρχει σε όλα τα κύτταρα γιατί τότε τα αποτελέσματα 
της λεατρίλης θα ήταν ολέθρια. Αυτό το ένζυμο υπάρχει μόνο στα καρκινικά 
κύτταρα, άρα και η λεατρίλη εξαπολύει τα «δυνατά της» όπλα μόνο σε αυτά 
τα κύτταρα. Υπάρχει επίσης ένα άλλο ένζυμο, που καλείται ροδανάση. Το 
ονομάζουνε προστατευτικό ένζυμο, για την ικανότητά του να προστατεύει 
και να ουδετεροποιεί το κυάνιο μετατρέποντάς το σε υποπροϊόντα ωφέλιμα 
για την υγεία. Αυτό το ένζυμο απαντάται σε μεγάλες ποσότητες σε κάθε 
σημείο του οργανισμού μας, εκτός από τα καρκινικά κύτταρα, τα οποία δεν 
προστατεύονται. Είναι από τα ένζυμα που δεν περιέχονται στα τεχνικά σκευ-
άσματα, γιατί δεν μπορεί να κατασκευαστεί. Με λίγα λόγια η ροδανάση προ-
στατεύει τους ιστούς από το κυάνιο, ενώ δεν υπάρχει στα καρκινικά κύτταρα. 
Ο Βρετανικός φορέας ελέγχου τροφίμων μας συμβουλεύει ότι 1-2 πυρήνες 
από βερίκοκο (το εσώτερο μαλακό μέρος, αυτό που προκύπτει αν σπάσουμε 
το σκληρό κουκούτσι του βερίκοκου) αποτελούν ασφαλή προς κατανάλωση 
ημερήσια ποσότητα, πράγμα που σημαίνει ότι οι σπόροι αυτοί είναι δυνητικά 
δηλητηριώδεις και απλά ο καταναλωτής πρέπει να ξέρει τι καταναλώνει και 
σε τι ποσότητες. Η φράση «ασφαλής προς κατανάλωση ημερήσια ποσότητα» 
δηλώνει ότι: • τυχόν ίχνη κυανιούχων ενώσεων μεταβολίζονται • η πρόσληψη 
κυανίου μέσω τροφής δεν έχει αθροιστικό αποτέλεσμα (δεν είναι το ίδιο σαν 
να καταναλώνεις λ.χ. βαρέα μέταλλα)-με άλλα λόγια, μπορείς να ξαναφάς 
κουκούτσια βερίκοκου και αύριο, και ξανά μεθαύριο, χωρίς βλαβερές συνέ-
πειες.

Bitter Apricot

Creole Cacao



RAW ORGANIC CAMU CAMU 
BERRY POWDER
ΟΡΓΑΝΙΚΟ, ΑΝΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΟ ΜΟΥΡΟ 
ΚΑΜΟΥ-ΚΑΜΟΥ 
***το καθαρό κάμου-κάμου έχει χρώμα κιτρινωπό. 
ΑΠΟΔΙΔΕΙ 13% ΚΑΘΑΡΗ ΒΙΤΑΜΙΝΗ C. 

Στην αγορά κυκλοφορούν προϊόντα με ελαφρώς ρόζ χρώ-
μα. Σε αυτά έχει προστεθεί συνθετική βιταμίνη c.
Το κάμου-κάμου είναι εκπληκτική πηγή βιταμίνης C. Περι-
έχει περίπου 30 φορές περισσότερη βιταμίνη από τα πορ-
τοκάλια. 
Εκτός από αυτό όμως, είναι και πλούσιο σε απαραίτητα 

αμινοξέα. Στον καρπό θα βρούμε λευκίνη, ισολευκίνη, σε-
ρίνη, βαλίνη. 
Το μούρο κάμου-κάμου είναι ακόμη εξαιρετική πηγή ασβε-
στίου, φωσφόρου, καλίου, σιδήρου, βιταμινών Β.
Όπως σε όλα τα μούρα, έτσι και στο κάμου-κάμου πλεο-
νάζουν τα αντιοξειδωτικά στοιχεία: ανθοκυανίνες και βιο-
φλαβονοειδή.
>ΟΦΕΛΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ
Τονώνει το ανοσοποιητικό, βελτιώνει την όραση, υποστη-
ρίζει το κολλαγόνο, και στηρίζει τους τένοντες και τους 
συνδέσμους. Μειώνει τις φλεγμονές, προστατεύει το ανα-
πνευστικό, τονώνει την εγκεφαλική λειτουργία. Δρα προ-
σαρμοστικά σε καταστάσεις άγχους.

RAW ORGANIC CACAO NIBS & RAW ORGANIC 
CACAO BEANS
ΟΡΓΑΝΙΚΟΙ, ΩΜΟΙ ΚΑΙ ΑΝΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΟΙ, 
ΣΠΑΣΜΕΝΟΙ ΣΠΟΡΟΙ ΚΑΚΑΟ & ΟΡΓΑΝΙΚΟΙ, 
ΩΜΟΙ ΚΑΙ ΑΝΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΟΙ ΚΑΡΠΟΙ ΚΑΚΑΟ
Είναι πολύ σπάνιο να βρει κάποιος τόσα πολλά διατροφικά συστατικά συγκε-
ντρωμένα σε ένα και μόνο προϊόν. 
• Περιέχει τα λιπαρά οξέα παλμιτικό και στεαρικό καθώς και το μονοακόρε-
στο ολεικό οξύ.
• Περιέχει διαλυτές και αδιάλυτες φυτικές ίνες, πολύτιμες για το έντερο.
• περιέχει υψηλές συγκεντρώσεις φλαβονοειδών και προκυανιδίνων, συστα-
τικά που έχουν αντιοξειδωτική δράστη, παρεμποδίζοντας την οξειδωτική 
δράση των ελεύθερων ριζών και προστατεύουν έτσι από τον καρκίνο, τις 
καρδιοπάθειες και τη γήρανση. Οι επιδράσεις των φλαβονοειδών του κακάο 
στην καρδιά και στην κυκλοφορία οφείλονται, εν μέρει, στην ικανότητα τους 
να ανακόπτουν την οξείδωση της χοληστερόλης, και την ανάπτυξη της αθη-
ρωματικής πλάκας. 
• Η κυριότερη πολυφαινόλη στους σπόρους του κακάο είναι η φλαβανόλη 
επικατεχίνη. 
• Η θεοβρωμίνη είναι ένα μέτριο διουρητικό, βοηθά στην προστασία του ου-
ροποιητικού.
• Είναι πολύ καλή πηγή μαγνησίου, ασβεστίου, χαλκού, καλίου και μαγγανίου.
• Τέλος περιέχει βιταμίνες Α, Β1,Β2,Β3,Ε.
• Οι σπόροι του κακάο είναι η υψηλότερη πηγή μαγνησίου και χρω-
μίου από οποιαδήποτε άλλη τροφή!

>ΜΕΡΙΚΕΣ ΠΟΛΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΕΣ ΟΥΣΙΕΣ ΠΟΥ ΣΥΝΑΝΤΑΜΕ ΣΤΟ 
ΚΑΚΑΟ 
• Ανανδαμίδη (το μόνο τρόφιμο που περιέχει αυτό το νευροδιαβιβαστή ο 
οποίος είναι υπέυθυνος για την αίσθηση ευτυχίας. 
• ~ Ν-linoleoylethanolamine (αποτρέπει την επαναπρόσληψή της ανανδα-
μίδης). 
• Phenethylamine (ΠΣΕ, ένας νευροδιαβιβαστής που είναι γνωστή ως το 
«μόριο αγάπη»).
• Seratonin ( ένας νευροδιαβιβαστής που λειτουργεί ως «ασπίδα άμυνας 
στο στρες». 
• Η ντοπαμίνη (ένας νευροδιαβιβαστής που ενισχύει τα κίνητρα). 
• Οι Αναστολείς MAO (εμποδίζει την επαναπρόσληψη της σεροτονίνης και 
της ντοπαμίνης). 
• Κουμαρίνη ~ (έχειαντικαρκινικές ιδιότητες, μειώνει την βουλιμία, 
• Θεοβρωμίνη (αμφιλεγόμενο, αλλά στην πραγματικότητα πολύ ευεργετικό 
για τον άνθρωπο.
• Ασπαραγινάση (ένα ένζυμο που έχει ιδιότητες θεραπευτικές στην λευχαιμία). 
• Εργοστερόλη (πρόδρομος της βιταμίνης D). 
• Σιτοστερόλη (μειώνει την LDL-χοληστερόλη).

>Πρόσφατες έρευνες έχουν δείξει ότι :
1.οι πολυφαινόλες μπορεί να μειώσουν τη συγκέντρωση και συσσώρευση 
των αιμοπεταλίων, των οποίων η αυξημένη δραστηριότητα και συγκέντρωση 
συνδέεται με τη θρόμβωση και πιθανότατα εμπλέκεται στην ανάπτυξη και 
εξέλιξη αθηρωματικών βλαβών. Η κατανάλωση κακάο επομένως εμφανίζε-
ται να έχει επίδραση τύπου ασπιρίνης επάνω στη λειτουργία των αιμοπεταλί-
ων. Μία περαιτέρω δράση των πολυφαινολών του κακάο που μπορεί να έχει 
επιπτώσεις στην υγεία του καρδιαγγειακού συστήματος είναι η ικανότητα 
τους να ρυθμίζουν τα ανοσοκύτταρα λόγω της επίδρασης τους στη μετα-
γραφή του γονιδίου της ιντερλευκίνης-2. Έχει προταθεί ότι οι φλεγμονώδεις 
νόσοι από δυσλειτουργία του ανοσοποιητικού θα μπορούσαν να είναι υπαί-
τιες για πολλές περιπτώσεις αθηροσκλήρωσης και καρδιαγγειακών νόσων.
3.Οι κατεχινικές ενώσεις προλαμβάνουν το σχηματισμό των ελευθέρων ρι-
ζών, μεταβάλλουν την συνοχή και δομή της κυτταρικής μεμβράνης. 
4.Οι προκυανιδίνες αυξάνουν σημαντικά τα επίπεδα της προστακυκλίνης στο 
πλάσμα και μειώνουν τα επίπεδα λευκοτριενίων του πλάσματος. Η προστα-
κυκλίνη κατασκευάζεται από το αγγειακό επιθήλιο και προάγει την αγγειοδι-
αστολή, αναστέλλει τη συσσώρευση αιμοπεταλίων, το σχηματισμό θρόμβων 
αίματος και την εισχώρηση της χοληστερόλης LDL στο αρτηριακό τοίχωμα. 
Αντίθετα, τα λευκοτριένια είναι αγγειοσυσταλτικά, προκαλώντας αργή και 
συνεχή σύσπαση στους λείους μυς των αιμοφόρων αγγείων, και μπορούν να 
είναι αίτια συσσώρευσης αιμοπεταλίων. Μείωση της αναλογίας λευκοτριενί-
ων / προστακυκλίνης μπορεί να έχει ευεργετικά αποτελέσματα στα αιμοπε-
τάλια και πιθανώς στη φλεγμονή και την αγγειοδιαστολή. 
5.Το κακάο περιέχει τρεις νευροδιαβιβαστές που σχετίζονται με την προώθη-
ση υγιούς διάθεσης και θετικής ψυχικής κατάστασης: Σεροτονίνη, ντοπαμί-
νη και η φαινυλαιθυλαμίνη, Η φαινυλαιθυλαμίνη, που περιέχεται στο κακάο 
επηρεάζει τη χημεία του εγκεφάλου με πολύ θετικό τρόπο. 
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COCONUT PALM SUGAR
(AGROCHEM FREE) 
ΖΑΧΑΡΗ (ΓΛΥΚΑΝΤΙΚΟ) ΑΠΟ ΚΑΡΥΔΑ 
ΦΟΙΝΙΚΑ
Είναι ένα 100% φυτικό και φυσικό υποκατάστατο της ζά-
χαρης. Προέρχεται από τα άνθη του τροπικού κοκοφοίνι-
κα,που δεν είναι το ίδιο είδος που δίνει το λάδι της καρύ-
δας αλλά συγγενές. 
Το παράξενο με αυτήν είναι ότι έχει πολύ χαμηλή περιε-
κτικότητα σε φρουκτόζη και πολύ υψηλή σε σουκρόζη. Το 
βασικό συστατικό της ζάχαρης καρύδας είναι σακχαρόζη 
(70-79%), ακολουθούμενη από γλυκόζη και φρουκτόζη (3-

9%) η κάθε μία. Έχει Χαμηλό γλυκαιμικό δείκτη (GI 35) που 
είναι σχεδόν το ήμισυ του ΓΔ του ζαχαροκάλαμου (ΓΔ 68) 
και χαμηλότερο από το μέλι (ΓΔ 55), ακόμη και από αυτόν 
της αγαύης (ΓΔ 42).
Υπερέχει σημαντικά από τις άλλες γλυκαντικές ουσίες που 
διατίθενται στο εμπόριο. Είναι ιδιαίτερα πλούσια σε κάλιο, 
μαγνήσιο, ψευδάργυρο και σίδηρο (παρόμοια με το νερό 
καρύδας) και είναι μια φυσική πηγή των βιταμινών Β1, Β2, 
Β3, Β6 και C. Είναι επίσης πολύ πλούσια σε μέταλλα και 
άλλα ένζυμα που ενισχύσεις στην αργή απορρόφηση στην 
κυκλοφορία του αίματος.
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί στα ροφήματα αλλά και να ψη-
θεί, να βράσει να μαγειρευτεί.

RAW CAT’S CLAW POWDER 125G
ΩΜΗ ΚΑΙ ΑΝΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗ ΣΚΟΝΗ 
ΑΠΟ ΤΟ CAT’S CLAW
Ένα υπερβότανο με ιδιότητες ανοσοδιεγερτικές, 
αντιοξειδωτικές, αντιφλεγμονώδεις, αντικαρκινικές 
και αντι-μικροβιακές. Το Cat’s Claw είναι μια ξυλώδης, 
τροπική άμπελος που μπορεί να βρεθεί στα τροπικά δάση 
και στις ζούγκλες της Νότιας Αμερικής και της Ασίας. Το 
Νύχι γάτας παίρνει το όνομά της από τη σειρά των μικρών 
αγκαθιών που βρέθηκαν στη βάση του και που μοιάζουν 
πραγματικά με τα νύχια μιας γάτας. Αναφέρεται ως «το ιερό 
χορτάρι του τροπικού δάσους», και έχει χρησιμοποιηθεί για 
πολλούς σκοπούς, κυρίως για τις αντι-φλεγμονώδης δυ-
νατότητες.Ιδιαίτερα δημοφιλές σε πολλές φυλές ιθαγενών 
του Περού, όπου χρησιμοποιείται για τουλάχιστον 2.000 
χρόνια, έγινε γνωστό στον υπόλοιπο κόσμο μόλις τη δεκα-
ετία του 1970. Εκείνη την εποχή, είδαν το φως της δημο-
σιότητας ιστορίες σχετικά με τη χρήση του ως φάρμακου 
κατά του καρκίνου. Έτσι, η φήμη αυτής της παραδοσιακής 
θεραπευτικής ουσίας έφτασε αστραπιαία στα πέρατα του 
κόσμου.Χρησιμοποιείται πλέον ευρέως : Για το ανοσοποιη-
τικό σύστημα,για την αρθρίτιδα, τον καρκίνο, το AIDS, για 
τις εκφυλιστικές ασθένειες και την πρόωρη γήρανση Πα-
ραδοσιακά, το φυτό χρησιμοποιείται ως αντιφλεγμονώδες, 
επουλωτικό και στην αντιμετώπιση των ρευματισμών, του 
έλκους και της δυσεντερίας επιπλέον, οι πρώτες έρευνες 
για τις αντικαρκινικές του ιδιότητες είναι ελπιδοφόρες. 
> CAT’S CLAW ΚΑΙ ΑΝΟΣΟΠΟΙΗΤΙΚΟ
Στο μέτωπο του καρκίνου, θεωρείται, επίσης, να είναι ένα 
ισχυρό αντιοξειδωτικό, και έχει επίσης χρησιμοποιηθεί για 

να βοηθήσει το σώμα να αντέξει ιογενείς λοιμώξεις. Τα 
πραγματικά μοναδικά αλκαλοειδή στο cat’s claw φαίνε-
ται να ενισχύουν το ανοσοποιητικό σύστημα με ένα γενικό 
τρόπο. Αυτά τα αλκαλοειδή έχουν έντονη επίδραση στην 
ικανότητα των λευκών κυττάρων του αίματος για να «κα-
τατροπώσουν και να εξουδετερώσουν επιβλαβείς μικρο-
οργανισμούς και ξένους εισβολείς. Μέσω εργαστηριακών 
δοκιμών έχει αποδειχθεί ότι αυτά τα αλκαλοειδή να έχουν 
μια έντονη επίδραση στην ενίσχυση της φαγοκυττάρωση.
Το cat’s claw μπορεί να είναι χρήσιμο στην πρόληψη εγκε-
φαλικών επεισοδίων και να δρα επίσης μειώνοντας τον 
κίνδυνο καρδιακής προσβολής. Ακόμη αναστέλλει τον σχη-
ματισμό της πλάκας στα τοιχώματα των αρτηριών και το 
σχηματισμό θρόμβων αίματος στον εγκέφαλο, την καρδιά 
και τις αρτηρίες. 
>CAT’S CLAW ΚΑΙ ΔΙΑΠΕΡΑΤΟ ΕΝΤΕΡΟ
Ο Δρ. Brent Davis αναφέρει ότι η «tomentosa Uncaria 
έχει τη δυνατότητα να καθαρίσει το σύνολο του εντερι-
κού σωλήνα και να βοηθήσει τους ασθενείς που πάσχουν 
από πολλές διαφορετικές διαταραχές του στομάχου και 
του εντέρου, συμπεριλαμβανομένων των: σύνδρομο του 
διαπερατού εντέρου. σύνδρομο ευερέθιστου εντέρου, η 
νόσος του Crohn, εκκολπωματίτιδα, αιμορροΐδες. συρίγ-
για. γαστρίτιδα, έλκη, παράσιτα και ανισορροπία εντερικής 
χλωρίδας Με τον καθαρισμό του εντερικού τοιχώματος, 
επιτρέπει στον οργανισμό να απορροφήσει καλύτερα τα 
θρεπτικά συστατικά, συμβάλλοντας έτσι στην σωστή δια-
τροφή, αρθρίτιδα, πόνος στις αρθρώσεις, φλεγμονή και η 
χρόνια κόπωση, αλλεργίες, ανοσοποιητική ανεπάρκεια και 
μια σειρά από άλλες προϋποθέσεις έχουν συσχετιστεί με τα 
ελαττώματα της εντερικής διαπερατότητας.

TURMERIC
ΚΟΥΡΚΟΥΜΑΣ 
Εκτός από τη χρήση του ως μπαχαρικό, ο κουρκουμάς έχει 
χρησιμοποιηθεί στην Ινδία για θεραπευτικούς λόγους εδώ 
και αιώνες. Πρόσφατα στοιχεία, αποδεικνύουν ότι η κουρ-
κουμίνη προστατεύει τον οργανισμό από κάποιες ασθένειες 
και έχει ευεργετική επίδραση στην ανθρώπινη υγεία. Πρό-
σφατες μελέτες εστιάζουν και στις αντικαρκινικές ιδιότητες 
της κουρκουμίνης μέσω διαφόρων μηχανισμών (προαγωγή 
απόπτωσης, καταστολή αγγειογένεσης, καταστολή ογκο-
γόνων γονιδίων κα.
Οι χρήσεις του turmeric βασισμένες σε μελέτες είναι οι 
ακόλουθες Στον καρκίνο: Αναφέρονται μηχανισμοί, με-
ταξύ των όποιων αντιοξειδωτική δράση,επιβράδυνση της 
αγγειογένεσης, αλλά και άμεση δράση πάνω στακαρκινικά 
κύτταρα. Αξιοσημείωτο είναι πως, κατά τη αγωγή, δεν επη-
ρεάζονται τα υγιή κύτταρα, ούτε προκαλείται ανοσοκατα-
στολή. Υπερχολεστερολαιμία: Πρόσφατες μελέτες έχουν 

δείξει ότι τοturmeric ελαττώνει τόσο τα επίπεδα της LDL 
(“κακή χοληστερόλη”), όσο και της ολικής χοληστερόλης 
στο αίμα Alzheimer: η κουρκουμίνη αποτρέπει τη συσσώ-
ρευση των β-αμυλοειδών στον εγκέφαλο ενώ παράλληλα 
καταστρέφει τις υπάρχουσες Οστεοαρθρίτιδα / ρευμα-
τοειδής αρθρίτιδα δρα ως φυσικός αναστολέας της κυ-
κλο-οξυγενάσης μειώνοντας τη φλεγμονή στις αρθρώσεις. 
Διαβήτης: Οι κουρκουμίνες, μειώνουν τα επίπεδα του 
σακχάρου στο αίμα δρώντας στα γονίδια που σχετίζονται 
με τη γλυκόλυση Ήπαρ: ενισχύει και διατηρεί τη δράση των 
ενζυμικών (π.χ. υπεροξειδάσηδισμουτάση, καταλάση και 
υπεροξειδάση της γλουταθειόνης), αλλά και των μη-ενζυ-
μικών (π.χ. βιταμίνες C και E) αντιοξειδωτικών τουήπατος. 
Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να προστατεύεται το συκώτι από 
ουσίες που προκαλούν οξειδωτικές βλάβες στους ιστούς 
του μέσω της δημιουργίας ελεύθερων ριζών. Συμφωνά με 
μελέτες, η χορήγηση κουρκουμινοειδών προστατεύει το 
συκώτι από τη συσσώρευση λίπους, ανεξαρτήτως της αίτι-
ας ή αιτιών που προκαλούν την εν λόγω διαταραχή.

Uncaria Tomentosa

Coconut Palm 

Tumeric



RAW CHIA SEEDS 
ΩΜΟΙ ΚΑΙ ΑΝΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΟΙ
ΣΠΟΡΟΙ CHIA
Γνωρίστε τους μοναδικούς μικρούς σπόρους με την 
εκπληκτική πραγματικά διατροφική αξία!
Η ικανότητά τους να συγκρατούν το νερό προσφέρει στον 
οργανισμό μας τη δυνατότητα να εντείνει τον βαθμό ενυ-
δάτωσης. Υγρά και ηλεκτρολύτες παρέχουν το περιβάλλον 
που υποστηρίζει την ζωή όλων των κυττάρων του σώμα-
τος. Με τους σπόρους Chia,το σώμα διατηρεί τα επίπεδα 
των υγρών του, τα ρυθμίζει καλύτερα και πιο αποτελεσμα-
τικά, 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 μεμβρά-
νες 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 κα΄τι τέτοιο 
αποφεύγεται.
Η κατανάλωση σπόρων Chia μαζί με κάθε τροφή βοηθά 
σημαντικά τα άτομα με πεπτικές διαταραχές που δυσκο-
λεύονται 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 απαγο-
ρευμένο.
ΚΑΙ ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΑΠΛΑ ΓΙΑΤΙ ΤΟ Chia ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΕΙ ΑΡΓΗ 
ΑΛΛΑ ΠΛΗΡΗ ΠΕΨΗ ΠΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΝΕΤΑΙ, ΧΩΡΙΣ ΑΠΕ-
ΠΤΑ ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ ΣΤΟ ΕΝΤΕΡΟ.
Το ζελ αυτό, μέσα στο στομάχι δουλεύει σαν εμπόδιο ανά-

μεσα στους υδατάνθρακες και στα ένζυμα που είναι προ-
ορισμένα για να τους διασπάσουν. Κάτι τέτοιο, αντιλαμβά-
νεστε 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.
Η σωστή πέψη και η ανακούφιση των πεπτικών (στομαχι-
κών και εντερικών) διαταραχών έχει και ένα άλλο σημα-
ντικότατο 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 απομά-
κρυνση 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 γραμμά-
ρια σπόρων) σας παρέχουν: 
7 γραμμάρια φυτικών ινών / 4 γραμμάρια πρωτεΐνης / 205 
mg ασβεστίου / 5 γραμμάρια Ω3 / Ω6, ικανοποιητικής πο-
σότητας / Όλες τις βιταμίνες Β, κυρίως όμως τις Β2, Β3 / 
Σίδηρο ( 3πλάσια περιεκτικότητα από το σπανάκι) / Μαγνή-
σιο( 15πλάσια περιεκτικότητα από το μπρόκολλο).

CATUABA BARK POWDER
ΦΛΟΙΟΣ ΤΟΥ ΔΕΝΤΡΟΥ ΚΑΤΟΥΑΜΠΑ 
ΣΕ ΣΚΟΝΗ ΙΣΧΥΡΟ ΤΟΝΩΤΙΚΟ ΤΗΣ LIBIDO

Οι Βραζιλιάνοι το αποκαλούν δέντρο της αγάπης, δέντρο 
του έρωτα. Αυτό το μαγικό δέντρο, από το οποίο χρησι-
μοποιείται κυρίως ο φλοιός, έχει αποδειχθεί εξαιρετικά 
αποτελεσματικό στα θέματα που αφορούν την μειωμένη 
λίμπιντο. Τα συστατικά του-κυρίως τα αλκαλοειδή κατου-
αμπίνη Α, Β και Γ διεγείρουν τα εγκεφαλικά κέντρα που 
καθορίζουν και ρυθμίζουν τα σεξουαλικά ερεθίσματα και 
τονώνουν το κεντρικό νευρικό σύστημα.
Τα χημικά συστατικά του περιλαμβάνουν αλκαλοειδή, τα-
νίνες, αρωματικά έλαια και λιπαρά ρητίνες, φυτοστερόλες, 
cyclolignans, sequiterpenes, και φλαβονοειδή. Αν και κατά 
παράδοση χρησιμοποιείται από άντρες, το κατουάμπα μπο-
ρεί να είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικό και για τις γυναίκες 
που αντιμετωπίζουν πρόβλημα μειωμένης σεξουαλικότη-
τας λόγω άγχους.
Είναι αρκετά πλούσιο σε μέταλλα απαραίτητα για την καλή 
λειτουργία των ορμονών, όπως το κάλιο, το μαγνήσιο και το 
ασβέστιο. Δρα αποτελεσματικά υπέρ της ανακούφισης από 
τις παρενέργειες που προκαλεί το καθημερινό στρες, η κακή 
διατροφή, το κάπνισμα, η κατανάλωση αλκοόλ, το μολυσμέ-
νο περιβάλλον και γενικά η έλλειψη ορισμένων θρεπτικών 
συστατικών και πολλών άλλων οργανικών παραγόντων, και 
που συμβάλλουν στις δυσλειτουργίες του αναπαραγωγικού 
συστήματος: στη μείωση της σεξουαλικότητας του ατόμου 
και πολλά άλλα παρεμφερή συμπτώματα.

>ΟΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ 
ΚΑΤΟΥΑΜΠΑ
• Βελτιώνει την λίμπιντο.
• Η συχνή χρήση του αυξάνει την ένταση των οργασμών. 
Λόγω της βελτίωσης της κυκλοφορίας του αίματος που 
προκαλεί, η καλύτερη ροή του αίματος προς το πέος έχει 
σαν αποτέλεσμα μια ισχυρότερη και μεγαλύτερη σε διάρ-
κεια στύση.  
• Ηρεμεί το νευρικό σύστημα-Μειώνει τις σωματικές εκδη-
λώσεις του άγχους.
• Δρα ικανοποιητικά σαν παυσίπονο, αντιφλεγμονώδες.
• Έχει βακτηριδιοκτόνο δράση, είναι παθοκτόνο.
• Προκαλεί αγγειοδιαστολή των αιμοφόρων αγγείων.
• Ανακουφίζει από πόνους που συνδέονται άμεσα με το 
νευρικό σύστημα, όπως οι νευραλγίες, οι ισχιαλγίες κ.ά.
• Ως τονωτικό του νευρικού συστήματος μπορεί να αποτε-
λέσει σημαντικό βοήθημα και σε περιπτώσεις διαταραχής 
της μνήμης, της συγκέντρωσης και της κρίσης. 
• Επιστημονικές έρευνες που διεξάγονται στην Ιαπωνία 
δείχνουν ότι το κατουάμπα αναστέλλει την ικανότητα του 
HIV να καταστρέφει τα κύτταρα και να προκαλεί λοιμώξεις. 
Ακόμη μειώνει τις πιθανότητες των προσβολών των ατό-
μων που πάσχουν από το σύνδρομο AIDS να προσβάλλο-
νται από βακτήρια όπως ο E.COLI.
• Eίναι επίσης αποτελεσματικό για τη θεραπεία της ανι-
κανότητας που οφείλεται σε χρόνια προστατίτιδα και που 
επηρεάζει πολλούς άνδρες.

9

Salvia hispanica L.
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COCONUT FLOUR
ΑΛΕΥΡΙ ΚΑΡΥΔΑΣ
Το αλεύρι καρύδας έχει πολύ μικρή περιεκτικότητα σε υδα-
τάνθρακες, καθιστώντας το ιδανικό για τα άτομα που προ-
σπαθούν να χάσουν βάρος, αλλά και για διαβητικούς.
Έχει υψηλή περιεκτικότητα σε φυτικές ίνες (43 γραμμάρια 
περίπου φυτικών ινών ανά 100 γραμμάρια-διπλάσιο από 
το πίτουρο σταριού). Οι φυτικές ίνες είναι πολύ ωφέλιμες 
για την υγεία του ανθρώπου. Βοηθούν τη πέψη, στη μεί-
ωση της απορρόφησης του σακχάρου στο αίμα αλλά και 
στη μείωση της χοληστερόλης. Ακόμα οι φυτικές ίνες έχουν 
την ικανότητα να δίνουν το αίσθημα κορεσμού με ταχύτερο 
ρυθμό. 

> ΤΑ ΠΡΟΤΕΡΗΜΑΤΑ
Είναι χωρίς γλουτένη. Χρησιμοποιείται άφοβα από άτομα 
με κοιλιοκάκη και δυσανεξία στη γλουτένη και δεν επιτεί-

νει τις φλεγμονές όπως τα άλλα άλευρα. Επίσης, μολονότι 
δεν περιέχει την πρωτεΐνη γλουτένη, εξακολουθεί να έχει 
σημαντική περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες (15 γραμμάρια πε-
ρίπου πρωτεΐνης ανά 100 γραμμάρια). Μια έκθεση από το 
Coconut Research Center αναφέρει ότι το αλεύρι καρύδας 
περιέχει περισσότερη πρωτεΐνη ανά μερίδα από το αλεύρι 
σίκαλης, σίτου ή καλαμποκάλευρο. Περιέχει βιταμίνη C. Πε-
ρίπου 15mg βιταμίνη C για κάθε 100 γραμμάρια αλεύρου.
Περιέχει σίδηρο.Άλλες θρεπτικές ουσίες που περιλαμβάνει 
το αλεύρι καρύδας είναι η βιταμίνη Β1, το μαγγάνιο και το 
ασβέστιο. Η ποσότητα του φυσικού σακχάρου στο αλεύ-
ρι καρύδας μας επιτρέπει να ελαττώσουμε τη ζάχαρη στη 
συνταγή, καθιστώντας το ευνοϊκό για τους διαβητικούς.
Έχει υψηλή περιεκτικότητα σε λαυρικό οξύ. Το λαυρικό οξύ 
είναι ένα κορεσμένο λιπαρό οξύ που είναι απαραίτητο για 
την υγεία του ανοσοποιητικού. Είναι επίσης γνωστό για την 
προώθηση του υγιούς δέρματος.

RAW ORGANIC CHLORELLA POWDER
ΟΡΓΑΝΙΚΗ, ΩΜΗ ΚΑΙ ΑΝΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗ
ΧΛΟΡΕΛΛΑ ΣΕ ΣΚΟΝΗ
Our Raw Organic Chlorella is cell wall cracked, and is certified as 
Organic by UK Soil Association

Η Chlorella (Χλωρέλλα) παρέχει ευρύ φάσμα βιταμινών, καροτενοειδή, 
ανόργανα μεταλλικά στοιχεία, αμινοξέα, και αποτελεί τη μεγαλύτερη γνω-
στή πηγή χλωροφύλλης στη φύση. Επίσης περιέχει το μοναδικό συστατικό 
που ονομάζεται “Αυξητικός Παράγοντας της Χλωρέλλας” (Chlorella Growth 
Factor-CGF).Το CGF είναι φυτοθρεπτικό στοιχείο αποτελούμενο από ένα 
σύμπλεγμα πεπτιδίων-νουκλεοτιδίων (νουκλεϊκά οξέα) που βρίσκεται στον 
πυρήνα του κυττάρου της Χλωρέλλας και βοηθάει στην ταχύτερη ανανέωση 
του ανθρώπινου οργανισμού με αποτέλεσμα την γρηγορώτερη επούλωση 
τραυματισμών, την ενίσχυση του ανοσοποιητικού συστήματος, και την επι-
βράδυνση της γήρανσης. 

>ChLORELLA ΚΑΙ ΑΠΟΤΟΞΙΝΩΣΗ
Το τοίχωμα της Χλωρέλλας αποτελείται από κυτταρίνη που δεν αφο-
μοιώνεται από τον οργανισμό. Η πατενταρισμένη επεξεργασία της 
Chlorella®Pyrenoidosa (Pressure Release Method), το διασπά σε μικρά τμή-
ματα χωρίς να καταστρέφονται τα θρεπτικά συστατικά που περιέχονται στο 
εσωτερικό (Broken Cell Wall). Περνώντας από το λεπτό έντερο, τα τεμάχια 
των τοιχωμάτων της χλωρέλλας δεσμεύουν βαρέα μέταλλα, διοξίνες και άλ-
λες τοξικές ουσίες που συγκεντρώνονται εκεί και τα αποβάλλουν από τον 
οργανισμό. Επιπλέον, η Chlorella Pyrenoidosa είναι το μοναδικό είδος που 
περιέχει στο κυτταρικό του τοίχωμα τη μοναδική ουσία “Σποροπολεΐνη” η 
οποία αυξάνει την αποτοξινωτική της δράση, μειώνοντας τον απαραίτητο 
χρόνο αποτοξίνωσης σε σχέση με άλλα είδη χλωρέλλας.

> ΟΙ ΔΡΑΣΕΙΣ 
Απομακρύνει το βλαβερά μέταλλα, τα φυτοφάρμακα και το αλκοόλ από τον 
οργανισμό. Περιέχει σημαντικές ποσότητες σιδήρου, λουτείνης και χλωρο-
φύλλης. Η Chlorella είναι πλούσια σε νουκλεϊνικά οξέα για να αντιμετωπίσει 
αυτήν την διαδικασία «γήρανσης». 
Η Chlorella με την δράση της καθαρίζει το έντερο και άλλα κανάλια αποβο-
λών, καθώς επίσης με την υποστήριξη της στο συκώτι κρατά το αίμα καθαρό. 
Το καθαρό αίμα βεβαιώνει ότι τα μεταβολικά απόβλητα μεταφέρονται απο-
τελεσματικά από την δράση της Chlorella.

Η χλωροφύλλη της chlorella βοηθά για να καθαρίσει το έντερο το συκώτι 
και το αίμα. Η Chlorella θα βελτιώσει το πεπτικό σύστημα και μπορεί να 
επιταχύνει το ποσοστό να καθαρισμού του εντέρου, και της κυκλοφορίας του 
αίματος. Η ινώδης ύλη chlorella θα βελτιώσει επίσης την πέψη και θα προ-
ωθήσει την αύξηση των ευεργετικών αερόβιων βακτηριδίων στο στομάχι. 
Όταν καταναλώνετε chlorella τα ευεργετικά βακτηρίδια όπως ο γαλακτοβά-
κιλλος, πολλαπλασιάζονται τέσσερις φορές, πράγμα που βελτιώνει την πέψη 
σας και την δυνατότητα του σώματός σας να πάρει στις θρεπτικές ουσίες.Το 
εκπληκτικό με την χλορέλλα είναι η ικανότητά της να οξυγονώνει το αίμα. 
Εάν το αίμα σας δεν έχει αρκετό οξυγόνο, μπορείτε να νιώσετε ατονία και 
λήθαργο. Στην πραγματικότητα η χλωρέλλα αυξάνει την αιμοσφαιρίνη σας, 
το μέσο μεταφοράς του οξυγόνου στο αίμα, ώστε να υπάρχει περισσότερο 
οξυγόνο. Παρέχει το απαραίτητο καύσιμο για την δημιουργία υγιών κυττά-
ρων με αποτέλεσμα την ανανέωση της ενεργητικότητας και την ζωντάνια.

Coconut Flour

Chlorella



FINEST SUN DRIED GOJI BERRIES
ΛΙΑΣΤΑ ΜΟΥΡΑ GOJI
Τα Goji μας είναι 280ου βαθμού, δηλαδή 280 μούρα ανά 50 γραμ-
μάρια. Παρακαλώ σημειώστε ότι υπάρχουν αρκετά πολύ φθηνότερα 
μούρα goji στην αγορά της ΕΕ, αλλά είναι πολύ μικρότερα, συνήθως 
350 ου βαθμού, δηλαδή 350 μούρα ανά 50 γραμμάρια.

Οι καρποί του Goji θεωρούνται εκ παραδόσεως ως Υπέρ-Τροφή.  
Πιστεύεται πως ενδυναμώνουν τον οργανισμό και προμηθεύουν με 
την απαραίτητη ενέργεια.

Εχουν τεράστιες ποσότητες β-καροτίνης-πιο πολύ από τα καρότα!
Περιέχουν όλα τα 8 αναγκαία για τον οργανισμό μας αμινοξέα, επίσης έχουν 
11% πρωτεΐνη, που είναι καταπληκτικό για φρούτο.
Επιπρόσθετα υποστηρίζεται ότι εμπλουτίζουν το αίμα με θρεπτικά συστα-
τικά και προάγουν την κυκλοφορία του (blood tonic). θεωρείται εξαιρετικό 
βοήθημα στην διατήρηση της καλής όρασης καθώς και στην βελτίωση της. 
Ενεργοποιούν το ανοσοποιητικό σύστημα ενώ αναζωογονούν και δίνουν 
ενέργεια σε ολόκληρο τον οργανισμό. Σε εργαστηριακές δοκιμές σε χυμούς 
καρπών, που χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος ORAC (μέθοδος μέτρησης ικανό-
τητας απορρόφησης ελευθέρων ριζών), ανεδείχθη η υπεροχή του χυμού Goji 
σε αντιοξειδωτική δράση. Η ανωτέρω δράση βοηθά στην μείωση της κυττα-
ρικής γήρανσης και στην αναχαίτηση της οξείδωσης της LDL χοληστερόλης. 
 Η παρουσία στερολών και λιπαρών οξέων μπορεί να συνεισφέρει στη φυσι-
ολογική μείωση των αυξημένων επιπέδων χοληστερόλης. 
•Η βεταΐνη που περιέχεται στο χυμό Goji, ως δότης ομάδων μεθυλίου δια-
δραματίζει ουσιαστικό ρόλο στην αποτοξίνωση του ήπατος. Επιπλέον παί-
ζει κάποιο ρόλο στην παραγωγή της καρνιτίνης και φαίνεται ότι εμφανίζει 
προστατευτική δράση στους νεφρούς. Επιπρόσθετα συνεισφέρει στην με-
τατροπή της ομοκυστεϊνής σε μεθειονίνη, γεγονός που τη καθιστά χρήσιμη 
στον έλεγχο των αυξημένων επιπέδων ομοκυστεϊνής στο αίμα (παράγοντας 
που θεωρείται ότι επιβαρύνει την καρδιαγγειακή υγεία). Ακόμη, η βεταϊνη ως 
δότης μεθυλικών ομάδων συμμετέχει στην παραγωγή του SAMe (S-Αδενο-
σύλ-μεθειονίνη) το οποίο ασκεί προστατευτική δράση στο νευρικό σύστημα.
Είναι πολύ καλή πηγή β-σιτοστερόλης (ισχυρότατο αντιφλεγμονώδες).
Στο μούρο αυτό θα βρούμε το λινελαικό οξύ, βασικό ωφέλιμο λιπαρό, ιδι-
αίτερα χρήσιμο για μείωση του λίπους, αύξηση της άλιπης μυικής μάζας, 
ικανοποιητική ενέργεια και μυική αντοχή.

>ΤΑ ΘΡΕΠΤΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ  
100 γραμμάρια αποξηραμένα Goji Berries περιέχουν :
Ασβέστιο: 112mg, παρέχοντας περίπου 8-10% της διατροφικής πρόσλη-
ψης αναφοράς (ΣΗΠ).
Κάλιο: 1.132mg, δίνοντας περίπου το 24% του ΣΗΠ.
Σιδήρο: 9mg σιδήρου (100% ΣΗΠ).
Ψευδάργυρο: 2mg (18% ΣΗΠ).
Σελήνιο: 50 μικρογραμμάρια (91% ΣΗΠ)
Ριβοφλαβίνη (βιταμίνη Β2): 1,3mg, 100% του ΣΗΠ.
Βιταμίνη C: Από 29mg έως 148mg (αντίστοιχα, 32% και 163% ΣΗΠ).
Β-καροτένιο: 7mg.
Ζεαξανθίνη: από 82,4mg έως 200mg. Οι υψηλότερες τιμές το κάνουν μία 
από τις πλουσιότερες βρώσιμα φυτικές πηγές (Έως 77% του συνόλου των 
καροτενοειδών στο Goji Berry υπάρχει στην μορφή Ζεαξανθίνης.
Πολυσακχαρίτες: Είναι ένα σημαντικό συστατικό του Goji Berry, το οποίο 
αποτελεί έως και το 31% της ωφέλιμης μάζας του καρπού. Α
Cyperone: Χρησιμοποιείται στη θεραπεία του καρκίνου του τραχήλου. 
Solavetivone: Αντι-βακτηριακός και αντι-μυκητιασικός παράγοντας.
Physalin: Μια ένωση που είναι γνωστή για να ενισχύσει το ανοσοποιητικό 
σύστημα. Επίσης, βρέθηκε αποτελεσματική στη θεραπεία της λευχαιμίας, του 
καρκίνου και της ηπατίτιδας Β.

SIBERIAN GINSENG
ΣΙΒΗΡΙΑΝΟ ΤΖΙΝΣΕΝΓΚ,
ΕΛΕΥΘΕΡΟΚΟΚΚΟΣ 
To Siberian ginseng γνωστό ως Eleuthero, έχει χρησι-
μοποιηθεί για αιώνες σε χώρες όπως η Κίνα και η Ρω-
σία. Παρά το όνομά του, είναι εντελώς διαφορετικό από 
το Αμερικανικό (Panax quinquefolius) και το Ασιατικό 
ginseng (Panax ginseng), και έχει διαφορετικές δραστικές 
χημικές ουσίες. Το Siberian ginseng παραδοσιακά το χρη-
σιμοποιούσαν για την πρόληψη κρυολογημάτων και της 
γρίπης καθώς και για αύξηση της ενέργειας, της μακροζω-
ίας και της ζωτικότητας. Σήμερα χρησιμοποιείται ευρέως 
στη Ρωσία ως «προσαρμογόνο». 

> ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΧΡΟΝΙΑΣ ΚΟΠΩΣΗΣ
δημοφιλές για τους ανθρώπους που πάσχουν από το σύν-
δρομο χρόνιας κόπωσης, εξάντλησης.
> ΕΠΙΝΕΦΡΙΔΙΑ
Το σώμα χρησιμοποιεί τα επινεφρίδια για να ρυθμίζουν τις 
μεταβολικές λειτουργίες, να ενισχύουν το ανοσοποιητικό 
σύστημα και τα επίπεδα ενέργειας. Οι eleutherosides που 
περιέχονται στο Siberian Ginseng φέρνει σε ισορροπία 
αυτούς τους αδένες.
> ΜΝΗΜΗ
χρησιμοποιείται συχνά για να αυξάνει την πνευματική 
εγρήγορση..
> ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ
Μια μελέτη διαπίστωσε ότι οι ηλικιωμένοι άνθρωποι που 
πήραν Siberian ginseng είχαν καλύτερη ψυχική υγεία και 
κοινωνική λειτουργία.
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PREMIUM GINKGO BILOBA LEAF 
POWDER
ΓΚΙΝΓΚΟ ΜΠΙΛΟΜΠΑ ΣΕ ΣΚΟΝΗ
Το Ginkgo Biloba κατάγεται από την Κίνα και είναι γνω-
στό ως το δένδρο Ginkgo. Τα φύλλα του έχουν δραστικές 
ουσίες και δεν επηρεάζονται από έντομα, ασθένειες και 
μολύνσεις.
Το εκχύλισμα Ginkgo λαμβάνεται μόνο από τα φύλλα τα 
οποία περιέχουν φλαβονο-γλυκοσίδες, φλαβονοειδή, δι-
τερπένια, φυτικές στερόλες και οργανικά οξέα. Βελτιώνει 
την κυκλοφορία, ειδικά του εγκεφάλου και είναι χρήσιμο 
σε περιπτώσεις αδύνατης μνήμης, κατάθλιψης, απώλειας 
εγρήγορσης, εμβοών, κρύων άκρων και γεροντικής άνοιας 
χρησιμοποιείται παραδοσιακά για τη θεραπεία της αρτηρι-
ακής ανεπάρκειας (χαμηλή ροή αίματος), βοηθώντας στη 
βελτίωση της κυκλοφορίας σε όλα τα μέρη του σώματος 
συμπεριλαμβανομένου του εγκεφάλου, των χεριών και των 
ποδιών. 

Επίσης, βοηθά στην πρόληψη των δυσμενών επιδράσεων 
του παράγοντα ενεργοποίησης των αιμοπεταλίων (PAF) σε 
αρκετούς ιστούς του σώματος και στη διατήρηση της ακε-
ραιότητας των τοιχωμάτων των τριχοειδών αγγείων κα-
θώς και στην κυκλοφορία του αίματος. Χαρακτηρίζεται για 
τις αντιπηκτικές του ιδιότητες. Ανακουφίζει το πρόβλημα 
των κιρσωδών φλεβών, των αιμορροΐδων και των ελκών 
στα πόδια, υποστηρίζει τον οργανισμό του πάσχοντα από 
καρκίνο και ειδικά όταν αυτός υποβάλλεται σε χημειοθε-
ραπεία.
ΤΟ ΒΟΤΑΝΟ ΑΥΞΑΝΕΙ ΤΗΝ ΡΟΗ ΑΙΜΑΤΟΣ ΣΕ ΟΛΟ 
ΤΟ ΣΩΜΑ ΚΑΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΩΣ ΣΤΟΝ ΕΓΚΕΦΑΛΟ ΒΕΛ-
ΤΙΩΝΕΙ ΤΗΝ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ, ΤΟΝΩΝΕΙ 
ΤΗΝ ΜΝΗΜΗ-ΤΟΝΩΝΕΙ ΤΗΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΣΥΓΚΕ-
ΝΤΡΩΣΗΣΙΔΑΝΙΚΟ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΑΛΤΣΧΑΙΜΕΡ 
ΚΑΙ ΠΑΡΚΙΝΣΟΝ. 

ORGANIC GUARANA POWDER
ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΓΚΟΥΑΡΑΝΑ ΣΕ ΣΚΟΝΗ
Στη Βραζιλία είναι γνωστό ως το ελιξίριο της νιότης, αφού 
οι κάτοικοι πιστεύουν ότι χαρίζει ψυχοσωματική ευεξία και 
μακροζωϊα. 
Το γκουαρανά περιέχει μεγάλη ποσότητα καφεΐνης και κυ-
ρίως δρα σαν διεγερτικό του κεντρικού νευρικού συστήμα-
τος, βελτιώνει την αντοχή και την απόδοση των αθλητών, 
μειώνει την όρεξη και ευνοεί τη μείωση του σωματικού 
βάρους και λίπους. 
Χημικώς ισοδύναμο με καφεΐνη, χρησιμοποιείται με σκοπό 
την πνευματική διέγερση και διαύγεια.
Το guaraná παρουσιάζει ενδιαφέρον για τις πιθανές συ-
νέπειες για την γνωστική λειτουργία. Έχει διαπιστωθεί ότι 
αυξάνει την συγκέντρωση και διατηρεί την καθαρότητα της 
σκέψης. 

>ΤΟ GUARAnA ΕΝΔΕΙΚΝΥΤΑΙ
Σε περίοδο ανάρρωσης, καθότι καταπολεμάει το αίσθημα 
της εξάντλησης και την κακή διάθεση. Για τους φοιτητές, 
μαθητές, που βρίσκονται εν όψει εξετάσεων, καθότι ευνοεί 
τις γνωστικές λειτουργίες της προσοχής και της μνήμης. 
Για όσους επιδίδονται σε έντονη σωματική άσκηση, καθότι 
αποτελεί αποτελεσματικό καρδιοτονωτικό και αυξάνει τις 
αντοχές στο αίσθημα κούρασης. Χρήσιμο σε περίπτωση πα-
χυσαρκίας καθότι περιορίζει το αίσθημα της πείνας χωρίς 
να επιφέρει τη χαρακτηριστική εξάντληση μιας υποθερμι-
δικής δίαιτας. 
Ευνοεί την απελευθέρωση των κατεχολαμίνων, στις οποίες 
ανήκει η αδρεναλίνη. Βοηθάει τη συγκέντρωση. Συστήνεται 
σε περίπτωση διάρροιας, χάρη στις στυπτικές του ιδιότητες.

RAW ORGANIC KOREAN PANAX 
GINSENG POWDER
ΟΡΓΑΝΙΚΟ ΚΟΡΕΑΤΙΚΟ ΤΖΙΝΣΕΝΓΚ
ΣΕ ΣΚΟΝΗ
Το τζίνσενγκ έχει μια γενική τονωτική δράση πάνω 
στον οργανισμό, και βελτιώνει τόσο τις σωματικές 
όσο και τις πνευματικές επιδόσεις, σε όλες τις ηλικίες.
Ενισχυτικό των συστημάτων προσαρμογής. Πολλές και πο-
λυετείς μελέτες έχουν καταδείξει κι αποδείξει την αξιόλογη 
δράση του στην προσαρμογή του οργανισμού σε καταστά-
σεις έντονου διανοητικού ή συναισθηματικού στρες, της 
κόπωσης και των ακραίων θερμοκρασιών. 
Ενισχύει το ανοσοποιητικό, την αντοχή κι αντίσταση στις 
λοιμώξεις και τη λειτουργία του συκωτιού. Διεγερτικό και 
τονωτικό ακόμα και για αθλητές. Βοηθά σημαντικά εξασθε-
νημένους οργανισμούς είτε από ασθένειες ή λόγω γήρα-
τος, ειδικά τους χειμερινούς μήνες.
Ισχυρό αφροδιασιακό για τους άντρες. Παράλληλα βελτι-
ώνει τη σεξουαλική συμπεριφορά (πχ την πρόωρη εκσπερ-
μάτωση).

Είναι ιδιαίτερα χρήσιμο σε περιόδους ισχυρού στρες (πχ 
εξετάστικές περίοδοι.) και μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε 
κάθε περίπτωση που ο οργανισμός έχει περιέλθει σε ανε-
πάρκεια (λιγότερες δυνάμεις). Χρήσιμο μετά από μακρύ δι-
άστημα έντονης εργασίας. Χρησιμοποιείται ως ενισχυτικό 
της σεξουαλικής δραστηριότητας, κυρίως στους άνδρες. 
Το τζίνσενγκ είναι ένας φυσικός τρόπος τόνωσης της σω-
ματικής και διανοητικής μας ευεξίας.
Μια ακόμη βασική του ιδιότητα είναι ότι απομακρύνει τις 
τοξίνες από τον οργανισμό μας, μεταφέροντας οξυγόνο 
στα κύτταρα.
Επιπλέον διεγείροντας τους ενδοκρινείς αδένες βοηθά 
στην απορρόφηση όλων των βιταμινών και μετάλλων.
Αυξάνει την αντίσταση του οργανισμού μας σε όλους τους 
χημικούς, βιολογικούς παράγοντες και ερεθίσματα που 
δεχόμαστε καθημερινά και ενισχύει το ανοσοποιητικό μας 
σύστημα. Επιπρόσθετα, δρώντας πάνω στα επινεφρίδια, η 
ρίζα του τζίνσενγκ έχει διεγερτική δράση στα σεξουαλικά 
όργανα. 

Guarana

Ginkgo Biloba

Korean Panax Ginseng Powder 



GOTU KOLA POWDER
Το φυτό ονομάζεται «τροφή του εγκεφάλου» ή «βότανο της 
μνήμης», που καθορίζεται πρέπει να το κύριο χαρακτηριστι-
κό του-τη βελτίωση της ροής του αίματος στον εγκέφαλο. 
Η Centella asiatica χρησιμοποιείται για την αναζωογόνη-
ση του εγκεφάλου και του νευρικού συστήματος, αύξηση 
προσοχής και συγκέντρωσης, και την καταπολέμηση της 
γήρανσης και του εκφυλισμού των εγκεφαλικών κυττάρων.
Το Gotu Kola είναι νευροανανεωτικό-κατευναστικό και συ-
νιστάται για νευρικές διαταραχές, επιληψία, άνοια και την 
πρόωρη γήρανση. Ως τονωτικό του εγκεφάλου, λέγεται 
ότι ενισχύει την νοημοσύνη και τη μνήμη. Σύμφωνα με την 
Αγιουρβέδα χρησιμοποιείται παραδοσιακά για την ενίσχυ-
ση της ποιότητας του μυαλού, της μνήμης και της συγκέ-
ντρωσης. Σημείωση: To Gotu Kola δεν έχει καθόλου 
καφεΐνη. 
Το Gotu kola χρησιμοποιείται επίσης για την κούραση, το 
άγχος, τη κατάθλιψη, τις ψυχιατρικές διαταραχές, το Αλ-
τσχάιμερ, και τη βελτίωση της μνήμης και της νοημοσύ-
νης. Άλλες χρήσεις περιλαμβάνουν επούλωση των πληγών 
και τραυμάτων,προβλήματα στην κυκλοφορία του αίματος 
φλεβική ανεπάρκεια, κιρσοί και θρομβώσεις στα άκρα. 
Το Gotu kola μπορεί να βοηθήσει στην αποφυγή σχηματι-
σμού θρόμβων που σχετίζονται με πολύωρες πτήσεις στο 
αεροπλάνο. 

>ΦΛΕΒΙΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΦΛΕΒΙΤΙΔΑ
Όταν τα αιμοφόρα αγγεία χάνουν την ελαστικότητά τους, 
σχηματίζονται «λίμνες» αίματος στα πόδια και διαρροή 
υγρού από ταμικρά τριχοειδή αγγεία. Αυτό προκαλεί οίδη-
μα και αίσθημα βάρους στα (φλεβική ανεπάρκεια). Αρκετές 
μικρές μελέτες δείχνουν ότι η χρήση Gotu Kola μπορεί να 
βοηθήσει στην μείωση του πρηξίματος και να βελτιώσει την 
κυκλοφορία του αίματος. Σε μια μελέτη από 94 άτομα με 
φλεβική ανεπάρκεια, εκείνοι που πήραν Gotu Kola είδαν 
βελτίωση στα συμπτώματά τους σε σύγκριση με όσους 
έλαβαν εικονικό φάρμακο. Σε μια άλλη μελέτη σε άτομα 
με κιρσούς, δοκιμές με υπερηχογράφημα έδειξαν βελτίωση 
του αγγειακού τόνου-που σημαίνει ότι υπήρχε λιγότερη δι-
αρροή σε εκείνους που πήραν Gotu Kola.

>ΕΠΟΥΛΩΣΗ ΤΩΝ ΠΛΗΓΩΝ ΚΑΙ ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ
Το Gotu Kola περιέχει χημικές ουσίες που ονομάζονται 
triterpenoids. Σε εργαστηριακές μελέτες, οι ενώσεις αυ-
τές φαίνεται ότι βοηθούν σημαντικά τις πληγές να επου-
λωθούν. Για παράδειγμα, μερικές μελέτες δείχνουν ότι τα 
triterpenoids ενισχύουν το δέρμα, προκαλούν αύξηση της 
αντιοξειδωτικής προστασίας σε πληγές, και την αύξηση της 
ππαροχής αίματος στην πάσχουσα περιοχή. Βάσει των ευ-
ρημάτων αυτών, το Gotu Kola έχει εφαρμοστεί στο δέρμα, 
είτε τοπικά, για ήσσονος σημασίας εγκαύματα, ψωρίαση, 
για αποφυγή ουλών και σημαδιών μετά από εγχειρίσεις και 
επεμβάσεις, και για την πρόληψη ή τη μείωση των ραγάδων.

RAW ORGANIC HEMP PROTEIN POWDER
ΑΝΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗ ΠΡΩΤΕΪΝΗ ΚΑΝΑΒΗΣ ΣΕ ΣΚΟΝΗ 
Πολλές φυτικές πηγές υπάρχουν που μπορούν να μας προμηθεύσουν πρω-
τεΐνες και αμινοξέα. Η κάνναβη είναι μια από αυτές. Τότε λοιπόν ποια είναι η 
διαφορά της; Τι θα μας κάνει να την θεωρήσουμε μοναδική και αναντικατά-
στατη στην διατροφή μας;
Το εξαιρετικό με την πρωτεΐνη που μας παρέχει ο σπόρος της κάνναβης εί-
ναι ότι το 65% από αυτή είναι η γλομπουλίνη σφαιρίνη edistin και περιέχει 
και σημαντική ποσότητα από αλμπουμίνη. Αυτό είναι το υψηλότερο ποσοστό 
γλομπουλίνης στο φυτικό βασίλειο. Όλα τα ένζυμα, τα αντισώματα, πολλές 
ορμόνες, οι φερογλομπίνη και άλλα συστατικά του αίματος, καθώς και σημα-
ντικότατοι παράγοντες των μηχανισμών ζωής στηρίζονται σε μεγάλο βαθμό 
σε μια ομάδα πρωτεινών (globular proteins), που κυρίως αποτελείται από 
τις γλομπουλίνες και τις αλμπουμίνες. Εκτός αυτών, η γλομπουλίνη είναι 
μια από τις βασικές πρωτείνες που συνθέτουν το πλάσμα του αίματος στο 
σώμα μας. Είναι επίσης σημαντικότατος και απαραίτητος παράγοντας για να 
μπορεί να παρασκευάσει το σώμα μας τις immunoglubins, τα μεγάλα όπλα 
του ανοσοποιητικού του συστήματος. Όλα αυτά καθορίζουν πόσο σημαντική 
είναι η τροφή που θα μπορέσει να εφοδιάσει το σώμα με τα συστατικά που 
χρειάζεται για να μπορεί να εξασφαλίσει επαρκή ποσότητα γλομπουλίνης. 
Και η μοναδική φυσική τροφή που μπορεί να το κάνει αυτό είναι η κάνναβη.

>ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΕΤΕ hEmP 
• Καταναλώνοντας hemp εξασφαλίζουμε επαρκή ποσότητα από τα 9 απα-
ραίτητα αμινοξέα ενώ παράλληλα παρέχει στο σώμα συνολικά 20 αμινοξέα.
• Καταναλώνοντας hemp εξασφαλίζουμε βασικά συστατικά για την ανάπλα-
ση του πλάσματος και την βελτίωση της ποιότητας του αίματος.
• Ιδιαίτερα χρήσιμη σε ηλικιωμένα άτομα που στερούνται τους μηχανισμούς 
κυτταρικής ανανέωσης. 
• Καταναλώνοντας hemp εξασφαλίζουμε ότι το ανοσοποιητικό μας σύστημα θα 
έχει επαρκείς πρώτες ύλες και δομικά στοιχεία για να παρασκευάσει αντισώματα. 
• Καταναλώνοντας hemp εξασφαλίζουμε επαρκείς ποσότητες Ω3 και Ω6 λι-
παρών οξέων και μάλιστα στην απαιτούμενη σωστή μεταξύ τους αναλογία 3:1

• Δεν μπορεί να μεταλλαχθεί γενετικά ούτε να τροποποιηθεί. 
• Δεν περιέχει γλουτένη
• Έχει γεύση ξηρού καρπού

>ΑΚΟΜΗ Η ΠΡΩΤΕΪΝΗ ΤΗΣ ΚΑΝΝΑΒΗΣ 
• Τονώνει το σώμα, δίνει ενέργεια και ευεξία
• Μειώνει τα επίπεδα της «κακής» χοληστερίνης

>ΜΕΙΩΝΕΙ ΤΗΝ ΑΡΤΗΡΙΑΚΗ ΠΙΕΣΗ
• Βελτιώνει την λειτουργία του κυκλοφορικού.
• Ενεργοποιεί το ανοσοποιητικό σύστημα.
• Αυξάνει και βελτιώνει τον μεταβολικό ρυθμό του σώματος.
• Μειώνει τα συμπτώματα της εμμηνόπαυσης και του προεμμηνορροικού 
συνδρόμου.
• Μειώνει σημαντικά τις φλεγμονές, κυρίως των αρθρώσεων.
• Βελτιώνει την ποιότητα του δέρματος και των μαλλιών.
Αν και δουλεύει καταπληκτικά στο σώμα και μόνη της, καλύτερα αποτελέ-
σματα θα έχετε αν την συνδιάσετε με ορό γάλακτος, φτιάχνοντας έτσι πλήρες 
πρωτεινικό γεύμα που θα καλύψει πλήρως τις ανάγκες του οργανισμού σας.

>ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
Οι σπόροι, το λάδι και τα προϊόντα της κάνναβης που κυκλοφορούν νόμιμα 
σε όλο τον κόσμο δεν φέρουν καμμιά από τις ψυχοτρόπες ουσίες της κάννα-
βης που χρησιμοποιείται ως ναρκωτικό. Προέρχονται από άλλη ποικιλία και 
πόα διαφορετικά μέρη του φυτού.
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ORGANIC HEMP SEEDS DECELLED
ΟΡΓΑΝΙΚΟΙ, ΑΠΟΦΛΟΙΩΜΕΝΟΙ
ΣΠΟΡΟΙ ΚΑΝΑΒΗΣ 
Οι σπόροι της κάνναβης περιέχουν ένα πολύ υψηλό ποσο-
στό σε πρωτεΐνες. Προμηθεύουν το σώμα με απαραίτητα 
λίπη και δεν είναι λίγες οι φορές στην ιστορία όπου, σε 
περιόδους λιμού, ολόκληροι πληθυσμοί σώθηκαν από την 
πείνα εξαιτίας της καλλιέργειας του φυτού. Έχουν μεγάλη 
περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες, λιπαρά οξέα, φυτικές ίνες, βι-
ταμίνη Ε και ιχνοστοιχεία.
 Βελτιώνουν την κατάσταση των βρόγχων και διευκολύ-
νουν την απόχρεμψη. Η κατανάλωσή τους μπορεί να βο-
ηθήσει τα άτομα με αδύναμο ανοσοποιητικό σύστημα και 
βοηθά στην ενίσχυση οργανισμών που εμφανίζουν διατρο-
φικές ελλείψεις. Περιέχουν τη σωστή αναλογία Ωμέγα 3 
και Ωμέγα 6 λιπαρών οξέων, των σημαντικών οξέων για 
την υγεία του καρδιαγγειακού συστήματος. Η συχνή κατανά-
λωσή τους μειώνει την ποσότητα τριγλυκερίδιων στο αίμα, 

την αρτηριακή πίεση, τον κίνδυνο για καρδιακές παθήσεις, 
τον πόνο, τις φλεγμονές από ρευματοειδή αρθρίτιδα.
Το 35% των σπόρων είναι πολύτιμα λίπη. 80% από το 
οποίο είναι πολυακόρεστα λιπαρά οξέα (Ω6 και Ω3) και 
σε τέλεια αναλογία 3-1. Το λάδι hemp περιέχει: λινελαϊ-
κό οξύ (LA, 50-70%), α-λινολενικό οξύ (ALA, 15-25%) και 
γ-Linolenic_acid (GLA, 1-6%). 
 Είναι γνωστό ότι διαθέτει την τέλεια ισορροπία Ωμέγα 3,6 
και 9 λιπαρών οξέων. Η αναλογία αυτή ταιριάζει απόλυτα 
στις ανάγκες του ανθρώπινου σώματος. Είναι από τους λί-
γους βρώσιμους σπόρους που περιέχουν γάμμα-λινολεϊκό 
οξύ (Ωμέγα-6). Είναι πηγή καθαρά φυτικής πρωτεΐνης και 
μάλιστα σε μορφή «σφαιρίνης» έτσι ώστε να μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν και να αφομοιωθούν από το ανθρώπινο 
σώμα σε ανεπεξέργαστη μορφή. Σε σύγκριση με τους καρ-
πούς της σόγιας-την άλλη φυτική πρωτεΐνη-υπερτερούν 
σημαντικά γιατί μπορούν να καταναλωθούν όπως είναι 
χωρίς να πρέπει ούτε να βράσουν ούτε να γίνουν φύτρα.
Τα θρεπτικά τους στοιχεία είναι εξαιρετικά αφομοιώσιμα 
και εύπεπτα στην ωμή τους κατάσταση.

PREPAPRED HE SHOU WU (FO-TI) 
POWDER
ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ FO-TI 
ΜΕ ΜΑΥΡΑ ΦΑΣΟΛΙΑ
60g Παρασκευασμένα Shou Wu (Fo-Ti) Σκόνη. 

Έχει ετοιμαστεί με μαύρα φασόλια για να γίνει πιο ισχυρό. 
Αυτό το προϊόν έχει παραχθεί με οικολογικό πρότυπο και 
απαλλαγμένο από αγροχημικά. Η μη επεξεργασμένη ρίζα 
είναι γνωστή ως λευκό FO-ΤΙ και η η επεξεργασμένη ως 
κόκκινο FO-ΤΙ. Μελέτες έχουν δείξει ότι το κόκκινο FO-ΤΙ 
είναι πολύ πιο αποτελεσματικό από ό, τι το λευκό. 
Το FO-TI είναι μια άμπελος με θεραπευτικές ιδιότητες, 
γνωστή στην Κινεζική ιατρική πρακτική από πολύ παλιά. Το 
όνομα αυτό αναφέρεται σε ένα θρύλο ενός αρχαίου χωρι-
κού ονομαζόμενου κύριος He ο οποίος λάμβανε fo-ti και 
συντηρούσε τα μαύρα του μαλλιά και μια νεανική εμφάνιση 
και ζωτικότητα, που φημολογείται ότι έζησε μέχρι την ηλι-
κία των 132 ετών!

Το κόκκινο fo-ti θεωρείται ένα εξαιρετικό τονωτικό 
που αυξάνει τη ζωτικότητα και την ενέργεια ενδυνα-
μώνοντας αίμα, νεφρά και συκώτι.

>OI ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΤΟΥ ΔΡΑΣΕΙΣ
Υπάρχουν επιστημονικά επιβεβαιωμένες ενδείξεις ότι το 
fo-ti μπορεί να μειώσει τη χοληστερίνη στον ορό του αί-
ματος. Κλινικές μελέτες έχουν δείξει ότι το fo-ti μειώνει 
τόσο τη χοληστερίνη όσο και τα τριγλυκερίδια στο πλάσμα 
του αίματος. Eυεργετεί σημαντικά τη μάθηση και τη μνήμη 
εμποδίζοντας τον εκφυλισμό των ντοπαμινικών νευρώνων 
στον εγκέφαλο.
Στην παραδοσιακή Κινέζικη Ιατρική, το fo-ti είναι ένα ελιξί-
ριο μακροζωίας το οποίο χρησιμοποιείται για τη θεραπεία 
των γκρίζων μαλλιών, της πρόωρης γήρανσης, της αδυνα-
μίας, τις κολπικές εκκρίσεις και τη στυτική δυσλειτουργία.
Μπορεί να μειώσει την σκλήρυνση των τοιχωμάτων των 
αρτηριών και να ενισχύσει τη λειτουργία του ανοσοποιητι-
κού συστήματος. Συστήνεται για τη θεραπεία της φυματίω-
σης που έχει εξαπλωθεί στους λεμφαδένες. 

RAW SUNDRIED INCAN BERRIES
Τα χρυσά βατόμουρα από τη
Νότια Aμερική! 
Aυτά είναι γνωστά με τρεις διαφορετικές ονομασίες: Cape 
Gooseberries, Goldenberries και INCAN BERRIES.
>ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ
Έχουν μεγάλη περιεκτικότητα βιταμίνης P (bioflavonoids) . 
Οι ερευνητές έχουν βρει ότι τα βιοφλαβονοειδή διαθέτουν 
μία ευρεία ποικιλία ιδιοτήτων: αντιιικά, αντι-καρκινογόνα, 
αντιφλεγμονώδη, αντιισταμινικά, και αντιοξειδωτικά. 
Ακόμη είναι πλούσια σε πηκτίνη.Τα Incan berries είναι επί-
σης πλούσια σε φώσφορο, Περιέχουν βιταμίνες A, C, B1, 
B2, B6, B12 και τέλος-κάτι που σπανίζει σε καρπούς και 
φρούτα-είναι πολύ πλούσια σε πρωτεΐνη (16%).
>Η ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΟΥΣ
Οι μικροί κόκκοι σπόρων στα Incan Berrιes έχoυν ήπια κα-
θαρτική επίδραση καθιστώντας τους μια εξαιρετική τροφή 
για την εντερική υγεία και την δυσκοιλιότητα. θεωρούνται, 
επίσης, μια καλή πηγή, της φυσικής Ανοσοσφαιρίνη A 

(IgA) η οποία είναι ένα αντίσωμα που παίζει κρίσιμο ρόλο 
στη ανοσία των βλεννογόνων εκκρίσεων και βοηθά στην 
υποστήριξη αντισωμάτων στο ανθρώπινο ανοσοποιητικό 
σύστημα. 
Σαν τροφές πλούσιες σε βιοφλαβονοειδή διαδραματίζουν 
καίριο ρόλο στην αποτοξίνωση και την απορρόφηση των 
θρεπτικών ουσιών. Η κατηγορία αυτή των θρεπτικών συ-
στατικών έχει μελετηθεί για το ρόλο της στην πρόληψη 
σχηματισμού της αθηρωματικής πλάκας στα αιμοφόρα 
αγγεία, καθώς και για τη συμβολή της στη βελτίωση της 
καλής κατάστασης των τριχοειδών αγγείων. Βελτίωση 
της υγείας των τριχοειδών αγγείων μας είναι απαραίτητη 
για τα όργανα εκείνα που απαιτούν σχετικά υψηλά επί-
πεδα των θρεπτικών ουσιών και οξυγόνου: τα μάτια, τον 
εγκέφαλο, και τα όργανα αναπαραγωγής. Ως πρόσθετο 
πλεονέκτημα, τα βιοφλαβονοειδή βοηθούν να ενισχυθεί η 
χρησιμοποίηση της βιταμίνης C, με τη βελτίωση της βιοδι-
αθεσιμοτητας και την προστασία των θρεπτικών ουσιών 
από την οξείδωση. 

Polygonum Multiflorum

Hemp

Incan Berries



HORNY GOAT WEED POWDER
ΕΠΙΜΗΔΙΟ (αποξηραμένα φύλλα &
ρίζα του φυτού) ΣΕ ΣΚΟΝΗ 
Αν και επί αιώνες έχει χρησιμοποιηθεί για την τόνωση των 
νεφρών, των αρθρώσεων και του συκωτιού, οι χρήσεις αυ-
τές ελάχιστα πλέον αναφέρονται γιατί οι ιδιότητές του ως 
αφροδισιακό και τονωτικό τις έχουν επισκιάσει. Σήμερα το 
επιμήδιο, χρησιμοποιείται κυρίως ως:
1. Αφροδισιακό και τονωτικό της ενδογενούς παραγωγής 
τεστοστερόνης 2. Ενεργειακό 3. Για την χρόνια κόπωση. 
Μετά από αιώνες χρήσης στην Κίνα, τώρα οι πιο σημαντι-
κοί ιατροί σε ολόκληρο τον κόσμο συζητάνε τα αποτελέ-
σματα του Epimedium και πως μπορεί να χρησιμοποιηθεί 
για να βελτιώσει την ανδρική στύση, να επαναφέρει σε-
ξουαλική δύναμη και να βελτιώσει σεξουαλικές αισθήσεις.
Στη μηνιαία έκδοση της Αμερικανικής Ένωσης Χημικών 
(Αmerican Chemical Association), δημοσιεύονται τα απο-
τελέσματα της έρευνας του καθηγητή του Πανεπιστημίου 
του Μιλάνου Mario Dell’ Agli για τα εντυπωσιακά αποτελέ-
σματα κατά της στυτικής δυσλειτουργίας που έχει η ικαριί-
νη, η δραστική ουσία του φυτού Epimedium, η οποία κατά 
τους ερευνητές έχει σοβαρές πιθανότητες να αποτελέσει 
τη βάση ενός νέου σκευάσματος που θα ανταγωνιστεί το 
sildenafil, τη χημική δραστική ουσία του Viagra. Υπάρχουν 

σοβαρές ενδείξεις ότι το Epimedium έχει αντίστοιχα απο-
τελέσματα χωρίς τις ανεπιθύμητες παρενέργειες (εξάψεις, 
πονοκεφάλους κ.ά.).
>Ο ΤΡΟΠΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΤΟΥ
Αναστέλλει το ένζυμο ακετυλοχολινεστεράση (AChE). Ανα-
στέλλοντας το AChE, οδηγεί σε υψηλότερα επίπεδα των 
βασικών νευροδιαβιβαστών που σχετίζονται με τη σεξου-
αλική διέγερση. Αυξάνει επίσης την παραγωγή τεστοστε-
ρόνης, η οποία είναι κυρίως υπεύθυνη για τη σεξουαλική 
επιθυμία.Η δραστική του ουσία, η ικαριίνη, φαίνεται ότι δε-
σμεύει το ένζυμο SHGB, τα επίπεδα του οποίου αυξάνονται 
φυσιολογικά στους άνδρες άνω των 45 ετών και ανταγω-
νίζονται τη βιολογική δράση της τεστοστερόνης, εμποδί-
ζοντας τη στύση. Το Epimedium τονώνει τις ενδοκρινικές 
εκκρίσεις ενός τύπου ανδρογόνων, που είναι ουσίες, όπως 
ανδροστερόνη και η τεστοστερόνη που διεγείρουν και 
ισχυροποιούν τα αρσενικά χαρακτηριστικά. Η ρίζα προωθεί 
το σχηματισμό του σπέρματος, η οποία συμβάλλει σημα-
ντικά στη βελτίωση της ανδρικής σεξουαλικής λειτουργίας 
στο σύνολό της και έχει μια δράση στα γεννητικά όργανα 
παρόμοια με των αρσενικών ορμονών.
Τέλος, τα φύλλα χρησιμοποιούνται ως φυσικό αφροδισι-
ακό. Αυξάνει τα επίπεδα του μονοξειδίου του αζώτου τα 
οποία χαλαρώνουν τις λείες μυϊκές ίνες και αυτό επιτρέπει 
την καλύτερη κυκλοφορία του αίματος σε αυτές.

RAW WILD VEGAN MESQUITE MEAL
ΑΛΕΥΡΙ ΜΕΣΚΙΤ, ΩΜΟ ΚΑΙ
ΑΝΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΟ
ΙΔΑΝΙΚΟ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΑΚΧΑΡΟΥ ΙΔΑ-
ΝΙΚΟ ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΕΧΟΥΝ ΔΥΣΑΝΕΞΙΑ ΣΤΗΝ ΓΛΟΥΤΕΝΗ

Το μεσκίτ είναι ένα είδος άγριας μιμόζας, δέντρο άγριο και 
πολύ ανθεκτικό που το βρίσκουμε στην νότια πλευρά της 
Αμερικής. Το αλεύρι μεσκίτ το παίρνουμε από τους καρ-
πούς του που μοιάζουν με φασόλια, και είναι βασικό συ-
στατικό στη διατροφή των κατοίκων της ερήμου. Η γεύση 
του είναι γλυκιά και πλούσια με έναν τόνο καραμέλας. Το 
μεσκίτ είναι τέλειο για χυμούς ειδικά με μάκα και κακάο.
Και κάτι πολύ σημαντικό...το μεσκίτ έχει πολύ χαμηλό 
γλυκαιμικό φορτίο και βοηθά τα άτομα με πρόβλημα δια-
βήτη να ρυθμίζουν τα επίπεδα σακχάρου στο αίμα τους. 
Αυτό που χαρακτηρίζει το μεσκίτ είναι οι υδρόφιλες διαλυ-

τές του ίνες-κυρίως η γαλακτομανάνη (galactomanan)- 
που όταν καταναλώνονται μαζί με το φαγητό δεσμεύουν 
στο ζελέ τους μέρος της τροφής, αναγκάζουν την πέψη 
ειδικά των υδατανθράκων να γίνει αργά σε 4 -6 ώρες) και 
δεν επιτρέπουν έτσι απότομη αύξηση στην καμπύλη σακχά-
ρου.Οι διαβητικοί έχουν τώρα μια εναλλακτική λύση στην 
απαγόρευση που βιώνουν για κατανάλωση προϊόντων από 
άλευρα δημητριακών. Μπορούν να αντικαταστήσουν μεγά-
λο μέρος τους με το αλεύρι μεσκίτ. Επειδή η πηγή του είναι 
ένα όσπριο-λαχανικό, είναι πολύ πλούσιο σε πρωτεΐνη, και 
μάλιστα έχει αρκετή περιεκτικότητα σε λυσίνη, Έχει γλυκαι-
μικό δείκτη 25. Μια άλλη σημαντική βοήθεια που μπορεί να 
προσφέρει το μεσκίτ είναι στα άτομα που έχουν δυσανεξία 
στη γλουτένη. Μιας και το μεσκίτ είναι αλεύρι από λαχανικό 
και όχι από δημητριακό δεν περιέχει γλουτένη. Προσθέτο-
ντας μεσκίτ σε ό,τι παρασκευάζετε με αλέυρι πχ στο ψωμί, 
μειώνετε την περιεκτικότητα του φαγητού σε γλουτένη.
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Kelp

Wild Vegan Mesquite

PREMIUM RAW KELP POWDER
ΣΚΟΝΗ ΑΠΟ ΦΥΚΙΑ ΩΚΕΑΝΟΥ, 
ΩΜΗ ΚΑΙ ΑΝΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗ
Το Kelp είναι μια ποικιλία από φύκια που μπορεί να βρε-
θεί σε βραχώδεις ακτές σε ολόκληρο τον κόσμο, ένα είδος 
φυκιών που ανήκει στα καφέ φύκια. Είναι Φυσική πηγή 
υψηλής περιεκτικότητας σε οργανικό ιώδιο. Χρήσιμο σε 
περιπτώσεις υπολειτουργίας του θυρεοειδούς αδένα λόγω 
έλλειψης ιωδίου, για τη φροντίδα των μαλλιών, των νυ-
χιών και του δέρματος καθώς και σε προγράμματα ελέγ-
χου του βάρους. Το ιώδιο είναι απαραίτητο για τη σωστή 
λειτουργία του θυρεοειδούς αδένα, ο οποίος επηρεάζει το 
ρυθμό του γενικού μεταβολισμού. Υπάρχει ένας μεγάλος 
κατάλογος των θρεπτικών συστατικών σε φύκια και σε 
αυτά περιλαμβάνονται πάνω από 70 μέταλλα και ιχνοστοι-
χεία, αυξητικές ορμόνες, βιταμίνες, ένζυμα, πρωτεΐνες και 
τα οποία περιλαμβάνουν ιώδιο, κάλιο, μαγνήσιο, ασβέστιο 
και σίδηρο. Τα Κelp. προμηθεύουν και άλλα ιχνοστοιχεία, 
τα οποία βοηθούν στην καλή κατάσταση των μαλλιών, των 

νυχιών, του δέρματος, των οστών και των μυών. περιέχουν 
επίσης Βιταμίνες Α, B1, B2, B3, Β12, C, Ε και G, ασβέστιο, 
χλώριο, χαλκό, ιώδιο, σίδηρο, λίθιο, μαγνήσιο, μαγγάνιο, 
φώσφορο, κάλιο, σελήνιο, πυρίτιο, νάτριο, θείο, ψευδάρ-
γυρο, πλειάδα ιχνοστοιχείων. Έχουν χρησιμοποιηθεί επίσης 
για την απομάκρυνση συγκεκριμένων τοξικών μετάλλων 
από τον οργανισμό, κυρίως χάριν του αλγινικού νατρίου 
που περιέχουν και το οποίο εξουδετερώνει ακόμη και το 
στρόντιο 90, ραδιενεργό τοξικό κατάλοιπο.
> ΒΑΣΙΚΑ ΟΦΕΛΗ
Έχει αποδειχθεί ότι ανακουφίζουν τον πόνο της αρθρίτιδας 
/μπορούν να βοηθήσουν στην αύξηση των επιπέδων ενέρ-
γειας ενισχύουν το ανοσοποιητικό την ασυλία / Έλεγχο της 
όρεξης, απώλεια βάρους λόγω της ιδιότητάς τους να βελτι-
ώνουν τα μεταβολικά επίπεδα / για τη θεραπεία του θυρε-
οειδούς όταν η διαταραχή οφείλεται στην έλλειψη ιωδίου.
Πρόσφατη έρευνα από το βρετανικό πανεπιστήμιο του 
Newcastle δείχνει ότι η ίνα Kelp είναι σε θέση να μειώσει 
την απορρόφηση του λίπους στο 75% από την πρόσληψη 
λίπους από το σώμα μας.

Epimedium grandiflorum
Το φυτικό Βιάγκρα
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MAQUI ΒΕRRIES POWDER
ΑΠΟΞΗΡΑΜΕΝΑ ΜΟΥΡΑ ΜΑΚΟΥΙ
ΣΕ ΣΚΟΝΗ 
• Αποτελεί φυσικό αποτρεπτικό παράγοντα της φλεγμονής. 
Ενισχύει την άμυνα στις φλεγμονές. 
• Ενισχύει το ανοσοποιητικό σύστημα.
• Δρα ενάντια στη γήρανση. 
• Ρυθμίζει τα επίπεδα σακχάρου στο αίμα. Μειώνει τα επί-
πεδα γλυκόζης στο αίμα, καθιστώντας το χρήσιμο για δια-
βητικούς.
• Προστατεύει τα κύτταρα από το οξειδωτικό stress.
• Ενισχύει την καρδιαγγειακή υγεία.
• Εξουδετερώνει τις ελεύθερες ρίζες.
• Αποτελεί εξαιρετική πηγή Βιταμίνης C και Καλίου. Ακόμη, 
έχει πολλά θρεπτικά συστατικά, βιταμίνες και μέταλλα, λι-
παρά οξέα, βιταμίνες Α και C, ασβέστιο, σίδηρο και κάλιο. 
• Έχει την υψηλότερη αντιοξειδωτική δράση από όλα τα 

γνωστά μούρα. 
Βοηθά στην αποτοξίνωση του σώματος, λόγω των 
υψηλών επιπέδων αντιοξειδωτικών (ανθοκυανίνες) 
με αξία ORAC 27.600 ανά 100 γραμμάρια σε σύγκρι-
ση με το μούρο acai με 16,700 ανά μερίδα 100 gr.
Περιέχει πολλά θρεπτικά συστατικά, βιταμίνες και μέταλλα, 
λιπαρά οξέα, βιταμίνες Α και C, ασβέστιο, σίδηρο και κάλιο.
Εμποδίζει την οξείδωση της χοληστερόλης. Βοηθά στην 
κινητικότητα των αρθρώσεων και στη μείωση του πόνου. 
Αποτρέπει αλλεργικές αντιδράσεις. Μειώνει τα επίπεδα γλυ-
κόζης στο αίμα, καθιστώντας το χρήσιμο για διαβητικούς. 
Περιέχει υψηλές αντιβακτηριακές ιδιότητες που μπορούν 
να βοηθήσουν στην πρόληψη των τροφιμογενών λοιμώξε-
ων. Λόγω των ευργετικών αντιοξειδωτικών και αντιφλεγ-
μονωδών ιδιοτήτων τους τα μούρα maqui πιστεύεται ότι 
μπορούν να μειώσουν τον κίνδυνο προσβολής από έναν 
αριθμό εκφυλιστικών ασθενειών που συνδέονται με φλεγ-
μονές.

MORINGA OLEIFERA
ΕΝΑ ΔΕΝΤΡΟ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ «ΘΑΥΜΑ»
Ένα από τα πιο ισχυρά superfoods στον κόσμο, το Moringa 
Oleifera βρήκε τελικά το δρόμο του στο δυτικό κόσμο και 
κάποιοι επαγγελματίες του ιατρικού τομέα ήδη το απο-
καλούν Δέντρο θαύμα. Συνολικά, υπάρχουν πάνω από 
90 διαφορετικές βιταμίνες, ανόργανα στοιχεία, ή άλλες 
θρεπτικές ουσίες στη Moringa oleifera. Είναι ένα πλήρες 
προϊόν που δεν θα σας παρέχει μόνο τις βιταμίνες που 
χρειάζεστε, αλλά θα βελτιώσει τη γενική υγεία σας, θα σας 
τονώσει και θα σας προσφέρει απίθανα επίπεδα ενέργειας. 
To Moringa oleifera Lam είναι ένα δέντρο του οποίου τα 
φύλλα θεραπεύουν πάνω από 300 ασθένειες σύμφωνα με 
την ινδική παράδοση Ayurveda. Όλα τα μέρη χρησιμοποι-
ούνται-φρούτο, φύλλα, ρίζες, καρποί-για τις φαρμακολογι-
κές και θρεπτικές τους ιδιότητες.

>ΤΑ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΟΦΕΛΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ
Moringa προέρχονται από την υψηλή συγκέντρωση του σε 
βιο-διαθέσιμες θρεπτικές ουσίες. Περιέχει υψηλά επίπεδα 
της βιταμίνης Α (β-καροτίνη), Βιταμίνη Β1 (Θειαμίνη), Βιτα-
μίνη Β2 (ριβοφλαβίνη), βιταμίνη Β3 (νιασίνη), βιταμίνη Β6 
(πυριδοξίνη), βιταμίνη Β7 (Βιοτίνη), βιταμίνη C (ασκορβικό 

οξύ), βιταμίνη D (χοληκαλσιφερόλη), βιταμίνη Ε (τοκοφε-
ρόλη) και η βιταμίνη Κ.

>ΟΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΣΩΜΑ 
Βελτιώνει το ανοσοποιητικό σύστημα του οργανισμού 
Δίνει τροφή για τον εγκέφαλο και το σώμα, ενισχύει την 
ενέργεια. Μειώνει το άγχος, τη κατάθλιψη, και τις διατα-
ραχές που σχετίζονται με τον ύπνο, προωθεί τη δομή των 
κυττάρων του σώματος. Ενυδατώνει και θρέφει το δέρμα 
Υποστηρίζει τη φυσιολογική λειτουργία του ήπατος και των 
νεφρών. Παρέχει μια ατέλειωτη προμήθεια αντιοξειδωτι-
κών, υποστηρίζει ένα υγιές κυκλοφορικό σύστημα, προωθεί 
τα φυσιολογικά επίπεδα σακχάρου, βοηθά στη σταθερο-
ποίηση του διαβήτη. Βοηθά στη μείωση της φλεγμονής και 
παθήσεις όπως η αρθρίτιδα, ηβελτίωση της πέψης- προ-
στατεύει το βλεννογόνο του στομάχου-επουλώνει τα έλκη 
του στομάχου. 
Το εκχύλισμα Moringa δρα στην πρωτεϊνική διαφοροποί-
ηση, διεγείροντας την παραγωγή κερατίνης 1 και ινβολου-
κρίνης, πρωτεΐνες υπεύθυνες για τη σταθερότητα και την 
ομαλή μορφή των κερατινοκυττάρων. Η καλή μορφολογία 
των κερατινοκυττάρων επιτρέπει μια τέλεια συνοχή μεταξύ 
των κύτταρων της επιδερμίδας που αποτελεί ένα στιβαρό 
«τείχος» προστασίας.

PREMIUM PSYLLIUM HUSK 
ΝΙΦΑΔΕΣ ΨΥΛΛΙΟΥ
Το ψύλιο, είναι ο σπόρος ενός φυτού που είναι συγγε-
νές με το πεντάνευρο, προέρχεται από τους σπόρους του 
φυτου Plantago ή Plantago ovata psyllum. Οι νιφάδες 
του ψύλιου είναι πλούσιες σε ένα είδος ινών που λέγο-
νται γλοιός, ο οποίος μεγεθύνει αρκετές φορές το αρχικό 
του μέγεθος όταν βρεθεί μέσα στο υγρό που γεμίζει τον 
πεπτικό σύστημα.

>ΣΤΟ ΑΔΥΝΑΤΙΣΜΑ
Σε μια μελέτη, οι ερευνητές, έδωσαν σε μια ομάδα αν-
θρώπων τους οποίους είχαν χαρακτηρίσει παχύσαρκους 
πλασέμπο (ανενεργό εικονικό χάπι) ή ψύλιο (20 γρμμάρια, 

περίπου δηλαδή 5 κουταλιές σούπας, σε ένα ψηλό ποτήρι 
με νερό, 3 ώρες πριν από το γεύμα). Εκείνοι που έπαιρνα 
το ψύλιο, έτρωγαν λιγότερο, γιατί χόρταιναν γρηγορότερα 
από εκείνους που απλώς έπαιρναν το πλασέμπο.
Μια άλλη έρευνα, έχει δείξει ότι τα συμπληρώματα ψύλι-
ου, πριν τα γεύματα σας βοηθούν να αποφύγετε πολλές 
καταστάσεις που σχετίζονται με την παχυσαρκία, όπως η 
χοληστερόλη, ο διαβήτης και η καρδιοπάθεια. 

>ΣΤΟ ΕΝΤΕΡΟ
Το Ψύλιο μπορεί να είναι ένας βολικός τρόπος για την 
αύξηση της πρόσληψης διαιτητικών ινών.
Βελτιώνει την λειτουργία του εντέρου / Ανακουφίζει από 
την δυσκοιλιότητα / Μειώνει την εντερική διαπερατότητα.

Moringa Oleifera

Aristotelia Chilensis

Plantago Ovata Psyllium



MSM POWDER PREMIUM QUALITY
ΟΡΓΑΝΙΚΟ ΘΕΙΟ ΣΕ ΣΚΟΝΗ
Το MSM είναι ένα συμπλήρωμα του θείου. Πρόκειται για 
μια οργανική ένωση του θείου (ένας μεταβολίτης τριδι-
μεθυλοσουλφοξείδιο), και είναι μια διατροφική πηγή του 
θείου. Έχει ισχυρές αντιοξειδωτικές, αντιφλεγμονώδεις και 
αποτοξινωτικές ιδιότητες. 
Το MSM κάνει τα κυτταρικά τοιχώματα διαπερατά, επι-
τρέποντας στο νερό και στα θρεπτικά συστατικά να ρέουν 
ελεύθερα μέσα στα κύτταρα και παράλληλα επιτρέπει τσα 
απόβλητα και στις τοξίνες να εκρέουν από αυτά. Το σώμα 
χρησιμοποιεί το MSM μαζί με βιταμίνη C για τη δημιουρ-
γία νέων, υγιών κυττάρων, χωρίς τα κατάλληλα επίπεδα 
του MSM, το σώμα μας δεν είναι σε θέση να χτίσει καλά 
και υγιή κύτταρα, και αυτό οδηγεί σε προβλήματα όπως 
η απώλεια της ευελιξίας, τις ρυτίδες, τους κιρσούς, την 
σκλήρυνση των αρτηριών, κατεστραμμένους ιστούς των 
πνευμόνων, ξηρό δέρμα, πεπτικές διαταραχές, προβλήματα 
στις αρθρώσεις. Το MSM, ιδίως με την παρουσία βιταμίνης 
C, βελτιώνει γενικά την υγεία, ενώ δίνει πολύ καλά απο-
τελέσματα σε πολλές ειδικές περιπτώσεις, όπως σοβαρές 
αλλεργίες και άσθμα, σπασμένα νύχια, αδύνατα μαλλιά 

κ.α. Έχει επίσης, ισχυρές αντιπαρασιτικές ιδιότητες. Αυτή 
η φυσική ένωση, γνωστή από επιστημονικές δημοσιευμέ-
νες έρευνες από το 1979, συμμετέχει σε πολλές χημικές 
αντιδράσεις που απαιτούνται για το σχηματισμό και τη δια-
τήρηση πολλών διαφορετικών τύπων ιστών που βρέθηκαν 
στο ανθρώπινο σώμα, συμπεριλαμβανομένων των συνδε-
τικών ιστών, και του αρθρικού χόνδρο.
Το Θείο είναι ένα σημαντικό στοιχεία για την ενδογενή πα-
ραγωγή και μετατροπή των αμινοξέων σε μονάδες πεπτι-
δικές, για την πρωτεϊνική σύνθεση, και το σχηματισμό του 
συνδετικού ιστού. Είναι ιδανικό για την αντιμετώπιση της 
τενοντίτιδας και για το σύνδρομο του καρπιαίου σωλήνα. 
Βοηθά στην καταπολέμηση πόνο στην πλάτη και τις αρ-
θρώσεις, υποστηρίζει υγιείς αρθρώσεις και χόνδρους.
Το MSM είναι σημαντικό για τον σχηματισμό της κερατίνης, 
του κολλαγόνου και της ελαστίνης, που δίνουν την ευελι-
ξία, τον τόνο και τη δύναμη στους μύες, τα οστά, τις αρ-
θρώσεις, εσωτερικές μεμβράνες, δέρμα, μαλλιά και νύχια.
Το MSM καταπολεμά την κάντιντα και τα εντερικά παράσι-
τα έχει δείξει, επίσης, καταπληκτικό αντι-παρασιτική δράση 
εναντίον Giardia, Trichomonas, ασκαρίδες, νηματώδεις, 
Enterobius και άλλα εντερικά σκουλήκια. 

MILK THISTLE POWDER
ΣΚΟΝΗ ΣΠΟΡΩΝ ΓΑΪΔΟΥΡΑΓΚΑΘΟΥ
Tα εκχυλίσματα γαϊδουράγκαθου περιέχουν ένα σύμπλοκο 
βιοφλαβονοειδές, την σιλιμαρίνη, η οποία είναι πανίσχυρο 
αντιοξειδωτικό και κύριος ηπατοπροστατευτικός παρά-
γοντας. Η σιλιμαρίνη είναι η δραστική ουσία που υπάρχει 
στο γνωστό σε όλους γαιδουράγκαθο, το εκχύλισμα από 
καρπούς του γαϊδουράγκαθου παρέχει αντιοξειδωτική 
προστασία και αποτοξίνωση στα ηπατικά κύτταρα. Επίσης, 
έχει αποτελεσματική δράση έναντι των συμπτωμάτων που 
σχετίζονται με την κίρρωση του ήπατος λόγω της κατα-
νάλωσης αλκοόλ και είναι αποτελεσματικό στη θεραπεία 
λίθων στη χολή.
Είναι η πιο ισχυρή προστατευτική για το ήπαρ ουσία που 
γνωρίζουμε. Η δράση της ανταγωνίζεται με τις τοξίνες του 
ήπατος συμπεριλαμβανομένου του αλκοόλ.
H σιλυμαρίνη μεταβάλλει-σταθεροποιεί τη μεμβράνη των 
ηπατικών κυττάρων εμποδίζοντας την είσοδο των τοξινών 
μέσα στο όργανο. Έχει αποδειχθεί ότι η σιλυμαρίνη βελ-
τιώνει 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. 
H σιλυμαρίνη αυξάνει την αναγέννηση των κυττάρων στο 
ήπαρ, καθώς διεγείρει τη σύνθεση των πρωτεϊνών. Αυτό 
έχει ως αποτέλεσμα να αυξάνεται η παραγωγή νέων ηπα-
τικών κυττάρων που αντικαθιστούν τα παλαιά κατεστραμ-
μένα. 
Το Milk Thistle χρησιμοποιείται στην αντιμετώπιση της 
ηπατίτιδας και της αλκοολικής λιπώδους διήθησης του 
ήπατος, στην κίρρωση και την δηλητηρίαση του ήπατος, 
καθώς και στην ιογενή ηπατίτιδα. 

>ΑΝΤΙΟΞΕΙΔΩΤΙΚΟ 
Η σιλυμαρίνη είναι ένα ισχυρό αντιοξειδωτικό που συμβάλ-
λει στην αποτροπή της εξάντλησης της γλουταθειόνης στα 
ηπατικά κύτταρα. Η γλουταθειόνη ευθύνεται για την απο-
τοξίνωση από μια ευρεία σειρά φαρμάκων, χημικών ουσιών 
και ορμονών. Τα φλαβονοειδή του Milk Thistle συμβάλ-
λουν αποτελεσματικά στην εξουδετέρωση της υπερβολι-
κής ποσότητας υπεροξειδίων, περιορίζοντας κατ’ αυτό τον 
τρόπο τις κυτταρικές βλάβες που προκαλούνται από αυτά.

ΜΑΝUKA HONEY
MEΛI MANOYKA 
Το 80% της άγριας βλάστησης στην Νέα Ζηλανδία είναι 
μοναδικές ποικιλίες φυτών γεγονός που έχει σαν αποτέλε-
σμα την μοναδικότητα του εκεί παραγόμενου μελιού.Ένα 
από αυτά τα φυτά που δεν υπάρχει αλλού στον κόσμο 
είναι το δέντρο Manuka (Leptospermum scoparium).
Το μέλι μανούκα, είναι διεθνώς αναγνωρισμένο και μάλι-
στα πολλές έρευνες και μελέτες υποστηρίζουν όχι μόνο 
την διατροφική του αξία αλλά και την πανίσχυρη αντιμι-
κροβιακή δράση του. Ωστόσο, οι επιστήμονες δεν γνωρί-
ζουν ακόμα με βεβαιότητα ποιο από τα εκατό και πλέον 
συστατικά του μελιού μανούκα είναι η δραστική ουσία. 

Το μέλι μανούκα, εδώ και πολλά χρόνια νοσοκομεία στην 
Ασία και την Ευρώπη χρησιμοποιούν γάζες εμποτισμένες 
με μέλι μανούκα, ένα ιδιαίτερα δραστικό μέλι από τα δέ-
ντρα Leptospermum scoparium της Νέας Ζηλανδίας, ενώ 
σήμερα αμερικανικές και καναδικές ιατρικές μονάδες ακο-
λουθούν το παράδειγμά τους.
Ο δείκτης UMF® που αναφέρεται μόνο στο μέλι μανούκα 
περιγράφει την αντιβακτηριδιακή δράση του μελιού, και 
μετράται από ανεξάρτητα των μονάδων παραγωγής ερ-
γαστήρια μετά από την συσκευασία του. Ο συγκεκριμένος 
δείκτης έχει προκύψει από την σύγκριση της αντισηπτικής 
δράσης του μανούκα με διάλυμμα καρβολικού οξέος (ένα 
πανίσχυρο αντισηπτικό που χρησιμοποιείται ευρέως. 
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RAW ORGANIC MACA POWDER
ΟΡΓΑΝΙΚΗ, ΩΜΗ ΚΑΙ ΑΝΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗ 
ΣΚΟΝΗ ΑΠΟ ΡΙΖΑ ΜΑΚΑ
ΤΑ ΑΜΙΝΟΞΕΑ ΤΗΣ ΜΑΚΑ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΒΑ-
ΣΙΚΕΣ ΤΗΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ 

Η πρωτεΐνη του μάκα υπάρχει κυρίως υπό μορφή πολυπε-
πτιδίων και αμινοξέων (συμπεριλαμβανομένων σημαντικών 
ποσών αργινίνης, σερίνης, ιστιδίνης, ασπαρτικού οξέος, 
γλουταμινικού οξέος, γλυσίνης, βαλίνης, φαινυλαλανίνης, 
τυροσίνης, και θρεονίνης. 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 σύστη-
μα 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 πο-
σοστιαία περιεκτικότητα στο μάκα). Επιπλέον περιέχει 
το αμινοξύ αργινίνη που θεωρείται ότι μπορεί να βοηθήσει 
στην παραγωγή νιτρικού οξειδίου που λειτουργεί ευεργε-
τικά στην αρσενική ανικανότητα, και για το οποίο το μάκα 
αποτελεί μια σημαντική πηγή. Η ιστιδίνη επίσης βρίσκεται 
στη ρίζα μάκα σε υψηλά ποσά.

>ΜΑΚΑ ΚΑΙ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ 
Η μάκα έχει τη δυνατότητα 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 δυνατό-
τητα της μάκα να δρα βελτιώνοντας την ποιότητα και την 
ποσότητα του σπέρματος, κάτι που οι επιστήμονες πιθα-
νολογούν να οφείλεται στην υψηλή περιεκτικότητά της 
σε πρωτεΐνες. Παρόλο που η μάκα δεν περιέχει ορμόνες, 
προσφέρει διάφορα θρεπτικά συστατικά τα οποία βοηθά-
νε το ενδοκρινικό σύστημα και ενισχύουν τα επινεφρίδια 
(αδένες που βρίσκονται πάνω από τους νεφρούς και πα-
ράγουν σημαντικές ορμόνες) και το θυρεοειδή αδένα στο 
να παράγουν ζωτικές ορμόνες στις κατάλληλες ποσότητες 
που αντιστοιχούν στον κάθε οργανισμό ξεχωριστά. Στις γυ-
ναίκες 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 εμ-
μηνόπαυσης και της εμμηνόρροιας ρυθμίζει τον κύκλο της 
περιόδου και ανακουφίζει από τους πόνους.

>ΜΑΚΑ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
Συνεπώς, η μάκα δρα σαν ανταπτογόνο* ανταποκρινόμενη 
στις συγκεκριμένες ανάγκες του κάθε οργανισμού ξεχωρι-
στά. 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.

MUCUNA PRURIENS POWDER 
Kapikachhu (Mucuna pruriens)
Το φυτό Mucuna pruriens ή όπως είναι γνωστό» το βε-
λούδινο φασόλι» είναι ένα πολυχρηστικό φυτικό προϊόν με 
πολλές εφαρμογές. Η βασικότερη αιτία αυτής της χρήσης 
του είναι η περιεκτικότητά των φασολιών σε: l-dopa σερο-
τονίνη και υδροξυτρυπτοφάνη.
Η l-dopa είναι ένας φυσικός νευροδιαβιβαστής που απο-
τελεί άμεσο πρόδρομο της ντοπαμίνης, ουσίας με καθο-
ριστικό ρόλο στην εγκεφαλική ισορροπία και λειτουργία. 
Η ανεπάρκεια ντοπαμίνης στον οργανισμό έχει σαν άμεσο 
επακόλουθο την αδυναμία των μυών παράλληλα με έντονη 
τάση των μυικών ινών, το τρέμουλο, και την αστάθεια.
Οι σπόροι του φασολιού Mucuna pruriens περιέχουν υψη-
λές συγκεντρώσεις λεβοντόπας, που είναι άμεσος πρόδρο-
μος του νευροδιαβιβαστή ντοπαμίνη. Από καιρό, έχει χρησι-
μοποιηθεί στην παραδοσιακή Ayurvedic ινδική ιατρική για 
ασθένειες, συμπεριλαμβανομένων της νόσου Πάρκινσον 
.σε μεγάλες ποσότητες (π.χ. 30 δόσεις) έχει αποδειχθεί ότι 
είναι εξίσου αποτελεσματικό με την καθαρή λεβοντόπα 
/ καρβιντόπα στη θεραπεία από τη νόσο του Πάρκινσον, 
αλλά δεν υπάρχουν δεδομένα για τη μακροπρόθεσμη απο-
τελεσματικότητα και την ανεκτικότητα. Η σεροτονίνη και η 
υδροξυτρυπτοφάνη όταν είναι σε επάρκεια δημιουργούν 
καλή διάθεση, καλή ποιότητα ύπνου, αίσθηση ευεξίας.
>ΝΟΣΟΣ ΤΟΥ ΠΑΡΚΙΝΣΟΝ
Το 2004, ερευνητές του Εθνικού Νοσοκομείου για Νευ-
ρολογίας και Νευροχειρουργικής στο Λονδίνο, διεξήγαγαν 
μελέτη σχετικά με την επίδραση της L-dopa στην mucuna 
pruriens σε ασθενείς με νόσο του Πάρκινσον. Οκτώ ασθε-

νείς συμμετείχαν σε μια ελεγχόμενη, διπλή-τυφλή μελέτη 
crossover και τους δόθηκε το L-dopa από την mucuna 
στην μια ομάδα και η τυπική L-dopa/carbidopa (LD/CD) 
στην άλλη. Οι ερευνητέςκατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η 
L-dopa από την mucuna pruriens ενήργησε πιο γρήγορα 
και μείωσε την δυσκινησία (η παρουσία του ακούσιες κινή-
σεις) για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, οδηγώντας τους 
να πιστεύουν ότι είχε ορισμένα πλεονεκτήματα σε μακρο-
χρόνια θεραπεία της νόσου του Parkinson.

>ΑΓΙΟΥΡΒΕΔΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ
Kapikachhu (Mucuna pruriens) έχει καθιερωθεί για τις 
αφροδισιακές του ιδιότητες. Έχει γίνει επίσης γνωστό για 
την ικανότητά του νε αυξάνει τον αριθμό των σπερματο-
ζωαρίων και να ενισχύει τα επίπεδα τεστοστερόνης. Το βό-
τανο –σε βραχύχρονη χρήση-ενδείκνυται για να βοηθήσει 
να οικοδομήσουμε μυϊκή μάζα και να κατανείμει το ανεπι-
θύμητο λίπος και ως εκ τούτου η Mucuna χρησιμοποιείται 
συχνά από τους αθλητές.

>ΧΡΗΣΕΙΣ & ΟΦΕΛΗ ΑΠΟ mUCUnA PRURIEnS
Η ρίζα του Mucuna pruriens χρησιμοποιείται ως θεραπεία 
σε παράλυση και νευρικές διαταραχές. Βελτιώνει την σε-
ξουαλικότητα και τις σεξουαλικές επιδόσεις. Αυξάνει την 
παραγωγή σπέρματος. Τα σπόρια είναι προφυλακτικά ενά-
ντια στην ολιγοσπερμία, χρήσιμα στην αύξηση του αριθμού 
των σπέρματοζωαρίων, αλλά και στην αύξηση της παραγω-
γής ωαρίων στιςγυναίκες, κτλ. Προλαμβάνει την ανδρική 
και γυναικεία στειρότητα και δραως νευρό-τονωτικό. Βελ-
τιώνει την αναλογία μυικού και λιπικού ιστού.
Ομαλοποιεί και ενισχύει την παραγωγή αυξητικής ορμόνη.

Μάκα
Το Περουβιανό Τζίνσενγκ

Mucuna Pruriens



MAITAKE POWDER
ΑΠΟΞΗΡΑΜΕΝΟ ΜΑΝΙΤΑΡΙ ΜΑΙΤΑΚΕ 
ΣΕ ΣΚΟΝΗ 
Τα maitake είναι βρώσιμα και θεραπευτικά μανιτάρια,-
πλούσια σε βιταμίνες (βιταμίνη Β1, βιταμίνη Β2, και προ-βι-
ταμίνη D-εργοστερόλη) και μέταλλα (κάλιο, ασβέστιο, και 
μαγνήσιο). Επιπλέον, περιέχουν τις αντινεοπλασματικές ου-
σίες βήτα γλυκάνες, γνωστές για την ικανότητά τους στην 
υποστήριξη του ανοσοποιητικού. Ερευνητές επίσης αναφέ-
ρουν ότι τα μανιτάρια αυτά μπορούν να ρυθμίσουν την πί-
εση αίματος, την γλυκόζη, την ινσουλίνη, και τα λιπίδια του 
πλάσματος και του ήπατος όπως χοληστερόλη, τριγλυκερί-
δια, και φωσφολιπίδια, και επίσης μπορεί να είναι χρήσιμα 
για την απώλεια βάρους.
Το Maitake δρα με φυσικό τρόπο ενάντια στην παχυσαρ-
κία. Το μανιτάρι αυτό μπορεί να παρεμποδίσει την αύξηση 
του σωματικού βάρους και τη δημιουργία λιπώδους ήπα-
τος. Μετά από μερικούς μήνες χορήγησης του παρατηρεί-
ται πτώση της τιμής της χοληστερίνης.

Ο μύκης μειώνει την τιμή της χοληστερίνης σε όσους 
πάσχουν από διαβήτη τύπου 2.Ταυτόχρονα αυξάνεται η 
ινσουλινοευαισθησία των κυττάρων και μ’αυτό τον τρό-
πο γίνεται δυνατή η καλύτερη αξιοποίηση του σακχάρου 
στα κύτταρα. Ο μύκης μπορεί ακόμη να χορηγείται κατά 
τη διάρκεια της χημειοθεραπείας γαι να περιορίσει τις πα-
ρενέργειες της. Η κανονική πρόληψη του μύκητα συνιστά 
προληπτική προστασία απέναντι σε όγκους και σε βλαβε-
ρές ουσίες του περιβάλοντος. Ο Maitake διευκολύνει την 
αφομοίωση του ασβεστίου κι έτσι μπορεί να βοηθήσει στην 
πρόληψη της οστεοπόρωσης και της ραχίτιδας αφού επι-
πλέον ισχυροποιεί το συνδεστικό ιστό των οστών.
ΤΟ D-FRACTIOn ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΙΓΜΑ ΑΠΟ 
ΓΛΥΚΑΝΕΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΤΟ ΜΑΝΙΤΑΡΙ ΜΑΙΤΑ-
ΚΕ, ΚΑΙ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΜΕ ΤΗΝ ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΤΟΥ ΔΟΜΗ 
ΚΑΙ ΠΟΛΥΠΛΟΚΟΤΗΤΑ ΔΡΑΣΗΣ ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ ΤΟ ΠΙΟ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟ ΜΕΙΓΜΑ ΓΛΥΚΑΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ΑΝΟΣΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ, ΚΥΡΙΩΣ ΣΤΑ 
ΑΤΟΜΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΚΑΡΚΙΝΙΚΕΣ ΠΑΘΟΓΕΝΕΙΕΣ.

RAW ORGANIC NEEM POWDER
ΟΡΓΑΝΙΚΟ ΑΝΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΟ ΝΕΕΜ
ΣΕ ΣΚΟΝΗ
Στην Αγιουρβέδα τα άνθη του Neem χρησιμοποιούνται 
για τη εξισορρόπηση του στοιχείου Pitta (Φωτιά) στον 
οργανισμό του οποίου η ανισορροπία προκαλεί δερμα-
τικές παθήσεις όπως έκζεμα, ψωρίαση, ακμή. Τα φύλλα 
του καθαρίζουν και βελτιώνουν την ποιότητα του αίματος 
στον οργανισμό. Οι καρποί του ενισχύουν την εγκεφαλική 
λειτουργία. Οι σπόροι του χρησιμοποιούνται για την αντι-
μετώπιση της φυματίωσης ενώ ο φλοιός του είναι πολύ 
ευεργετικός για δερματοπάθειες. Στην Ινδία οι άνθρωποι 
χρησιμοποιούν τα φύλλα Neem για την απολύμανση και 
προστασία των δοντιών ενώ σύμφωνα με την Αγιουρβέδα 
το Νeem αποτελεί ασπίδα για το ανοσοποιητικό σύστημα 
και συστήνεται για σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα 
όπως σύφιλη, γονόρροια, ηπατίτιδα ακόμη και για φορείς 
HIV. Το έλαιο που εξάγεται από το Neem είναι πολύ ευερ-
γετικό για τη φροντίδα των μαλλιών καθώς αποτρέπει το 
πρόωρο γκριζάρισμα, την τριχόπτωση και απομακρύνει τις 

ψείρες από το κεφάλι. Η αντιβακτηριδιακή, αντιμυκητιακή, 
αντισηπτική του δράση και η πολυδιάστατη θεραπευτική 
του δύναμη δικαίως το κάνει να θεωρείται από τα Ηνωμέ-
να Έθνη ως το δέντρο του 21 αιώνα.
Το δέντρο Neem στην Ινδία θεωρείται ιερό λόγω των προ-
στατευτικών για την υγεία ιδιοτήτων του. Είναι ένα ισχυρό 
αντιβακτηριακό και αντιμηκυτιακό βότανο. Πρόκειται για 
ένα βότανο με ιδιαίτερα πικρή γεύση, αλλά με ισχυρές απο-
τοξινοτικές ιδιότητες. Τα πράσινα φύλλα του είναι πλού-
σια σε χλωροφύλλη που δρα ως αναντικατάστατο μέσο 
καθαρισμού του αίματος και του δέρματος. Ενδυναμώνει 
το ανοσοποιητικό σύστημα σε κάθε επίπεδο και έχει ρυθμι-
στικές ιδιότητες στα Th-1 λεμφοκύτταρα. Αποτοξινώνει το 
αίμα. Είναι ευεργετικό σε δερματολογικές παθήσεις όπως 
ακμή, έκζεμα, ψωρίαση, candida και κακοσμία ποδιών.
Έχει αντιφλεγμονώδη δραστηριότητα συγκρινόμενη με 
αυτή της ασπιρίνης. Έχει αντισηπτικές ιδιότητες που βοη-
θούν στην πρόληψη περιοδοντικών παθήσεων. Έχει αντι-
βακτηριδιακές ιδιότητες κατά του Staphylococcus Aureus 
και της Salmonella ανάλογες με την penicillin G. Έχει αντιι-
ικό αποτέλεσμα κατά της ηπατίτιδας Β και των ερπητο-ιών.
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NUTRITIONAL YEAST FLAKE
ΝΙΦΑΔΕΣ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗΣ ΜΑΓΙΑΣ 
Η διατροφική μαγιά είναι μία από τις πλουσιότερες φυσι-
κές πηγές της ομάδας των βιταμινών Β.
Είναι επίσης πλούσια σε πρωτεΐνες, αμινοξέα ,ένζυμα μέ-
ταλλα και ιχνοστοιχεία. Η διατροφική μαγιά είναι ένα κα-
θαρό, φυσικό τρόφιμο, που παράγεται ειδικά για κατανά-
λωση από τον άνθρωπο από το στέλεχος Saccharomyces 
Cerevasiae.
Η διατροφική μαγιά είναι διαφορετικό προϊόν από τη μα-
γιά μπύρας (που τρώγεται ως συμπλήρωμα διατροφής) ή 
τη μαγιά που χρησιμοποιείται στην παρασκευή ζύμης. Και 
αυτό γιατί προέρχεται από διαφορετικά στελέχη ζυμομύ-
κητα. 
Περιέχει περίπου 50% πρωτεΐνη και είναι νοστιμότατη 

(μπορεί να χρησιμοποιηθεί και αντί για παρμεζάνα στα 
μακαρόνια).
Η διατροφική μαγιά, απενεργοποιεί τις ζυμώσεις μέσα στο 
σώμα και για τον λόγο αυτό, μπορεί να καταναλωθεί ακό-
μη και από άτομα με κάντιντα, με προβλήματα δυσανεξίας 
και με γενικόιτερο πρόβλημα ανοχής στα προϊόντα μαγιάς.
Είναι μια πλήρης πρωτεΐνη, πλούσια πηγή βιταμινών Β. 
Επίσης είναι πολύ χαμηλό σε λιπαρά και σε νάτριο.
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως συμπλήρωμα διατροφής 
αλλά και να προστεθεί μέσα στο φαγητό, στην σαλάτα, 
στις σούπες. Η γεύση της είναι πολύ απαλή και θυμίζει την 
γεύση του τυριού. 
Διαλύεται εύκολα στο νερό, σε χυμό ή σε άλλο ρό-
φημα.
ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΓΛΟΥΤΕΝΗ, ΑΥΓΑ, ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ, 
ΛΑΚΤΟΖΗ ΑΠΟΛΥΤΑ ΙΔΑΝΙΚΗ ΓΙΑ ΧΟΡΤΟΦΑΓΟΥΣ.

Yast
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RAW ORGANIC PURPLE CORN FLOUR
ΑΛΕΥΡΟ ΑΠΟ ΠΟΡΦΥΡΟ ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ
Το μοβ καλαμπόκι προέρχεται από τις χαμηλές πεδιάδες 
των Άνδεων του Περού. Η διαφορά του από τις άλλες ποι-
κιλίες καλαμποκιού, είναι ότι τα φύλλα και ο μίσχος του 
έχουν έντονο μοβ χρώμα, γεγονός που οφείλεται στο εξαι-
ρετικά υψηλό περιεχόμενό του σε αντιοξειδωτικές ανθοκυ-
ανίνες. Αποτελεί μια από τις πιο συμπυκνωμένες φυσικές 
πηγές αντιοξειδωτικών στοιχείων.
Οι βαθυπόρφυροι πυρήνες του καρπού αυτού του φυτού 
παρουσιάζουν υψηλή συγκέντρωση ανθοκυανινών.
Ειδικότερα είναι μια από τις πιο πλούσιες φυσικές πηγές 
της ανθοκυανίνης C3G (κυανιδίνη 3-0-β-D-γλυκωσίδη), 
φλαβονοειδές το οποίο σε έρευνες που έγιναν σε πειραμα-
τόζωα φάνηκε να εμποδίζει την ανάπτυξη των καρκινικών 
όγκων του δέρματος και του λάρυγγα. Σε έρευνα που έγινε 
πάνω σε 13 φυσικές ανθοκυανίνες, η C3G παρουσίασε την 
πιο ισχυρή αντιοξειδωτική δράση. Η C3G θεωρείται περί-

που 40 φορές πιο αποτελεσματική από τη βιταμίνη Ε στη 
προαγωγή της προστασίας από τη βλαπτική επίδραση των 
ελευθέρων ριζών που προκαλούνται από τις ακτίνες UVB.
Έχει περισσότερα αντιοξειδωτικά από τα μαύρα και τα 
κόκκινα μούρα και έχει υψηλότερα ή παρόμοια ποσοστά 
περιεκτικότητας σε ανθοκυάνες και φαινόλες από αυτά. 
Φαίνεται ότι είναι ικανό να σταθεροποιηθεί και να προστα-
τεύει τα τριχοειδή αγγεία από οξειδωτικές βλάβες. Ενθαρ-
ρύνει την αναγέννηση του συνδετικού ιστού,την παραγωγή 
κολλαγόνου και την προώθηση της ροής του αίματος και 
την μείωση της χοληστερόλης. Μελέτες έχουν δείξει ότι η 
κατανάλωση τροφίμων με πολυφαινολικές ενώσεις σχε-
τίζεται με μειωμένο κίνδυνο εμφάνισης καρδιαγγειακών 
παθήσεων. Για την προστασία των μικρών αγγείων 
από την οξειδωτική φθορά / Βελτιώνει την μικροκυ-
κλοφορία / Προστατεύει τα μάτια από τον γεροντικό 
εκφυλισμό / Βελτιώνει την παραγωγή κολλαγόνου / 
Προστατεύει τον συνδετικό ιστό.

PREMIUM ROSEHIP POWDER
ΚΑΡΠΟΣ ΑΓΡΙΟΥ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ
ΣΕ ΣΚΟΝΗ
1.Μια από τις καλύτερες πηγές παγκοσμίως βιταμίνης C και 
μάλιστα σε μη όξινη μορφή.
2.Το κυνόροδο εκτός από την βιταμίνη c περιέχει και βι-
οφλαβονοειδή, τα οποία παρατείνουν την παραμονή της 
βιταμίνης στο σώμα και προωθούν την μέγιστη απορρό-
φησή της. 
3.Ακόμη, σημαντική είναι η περιεκτικότητά τους σε πολυφαι-
νόλες, όπως για παράδειγμα η κυανιδίνη-3-O-γλυκοζίτη. 
4.Καλή είναι και η απόδοση των κυνόροδων σε καροτενο-
ειδή: βήτα καροτένιο, λουτείνη, ζεαξανθίνη, υψηλή περιε-
κτικότητα σε λυκοπένιο. 
5.Οι καρποί της είναι πλούσιοι, όχι μόνο σε βιταμίνη C αλλά 
και σε προβιταμίνη Α (καροτίνη), βιταμίνη Β2, ριβοφλαβίνη, 
βιταμίνη R, βιταμίνη Κ, ενώ οι σπόροι της περιέχουν βιτα-
μίνη Ε. 

Είναι βασικό φάρμακο για την πρόληψη και την καταπολέ-
μηση της κόπωσης, του κρυολογήματος και της αβιταμίνω-
σης ολόκληρο τον χρόνο και ιδιαίτερα την άνοιξη. 
Αυξάνει την αντίσταση στην μόλυνση του περιβάλλοντος 
γιατί διεγείρει τον σχηματισμό γλυκοκορτικοειδών 
από τα επινεφρίδια.
Λόγω της μεγάλης περιεκτικότητάς του σε βιταμίνη C, 
είναι το καταλληλότερο συμπλήρωμα βιταμίνης για αυτούς 
που προπονούνται επίπονα και για τους εφήβους στους 
οποίους ολοκληρώνεται η σωματική ανάπτυξη.
Πολλές πρόσφατες έρευνες αποδίδουν στους καρπούς της 
αγριοτριανταφυλλιάς αντιφλεγμονώδεις ιδιότητες, και μά-
λιστα ειδικευμένες στις φλεγμονές των αρθρώσεων, είναι 
χρήσιμη στην καταπολέμηση της οστεοαρθρίτιδας, κυρίως 
αυτής των ισχίων, καταπραύνει τις εκδηλώσεις της ρευμα-
τοειδούς αρθρίτιδας. 
Παίζει σημαντικό ρόλο στην πυκνότητα των λιπολρωτεινών.
Το έγχυμά τους θεωρείται ιδανικό για πονοκέφαλο και ζα-
λάδες αλλά και για τις άφθες.

RHODIOLA ROSEA POWDER
ΣΚΟΝΗ ΡΟΝΤΙΟΛΑΣ
Το μυστικό Σιβηριανό βότανο των σοβιετικών αστροναυ-
τών και αθλητών, φυτρώνει στις αρκτικές περιοχές της 
ανατολικής Σιβηρίας, ενώ υπάρχουν αναφορές από την 
αρχαιότητα με το όνομα «αρκτική ρίζα» ή χρυσή ρίζα.
Πρόκειται για ένα βότανο και συγκεκριμένα τη ρίζα του, 
η οποία έχει αποδειχθεί από πολλές μελέτες ότι δρα 
ως ανταπτογόνο (adaptogenic). Έχει αποδειχθεί ότι το 
Rhodiola: προσφέρει υποστήριξη για την κατάθλιψη, την 
κούραση, ενισχύει τη μνήμη και την πνευματική αντοχή. 
Υπάρχουν επίσης μελέτες που αναφέρουν οφέλη στην εκ-
μάθηση, στην εργασία. Η έρευνα δείχνει μεγάλη χρησιμό-
τητα σε διαφορετικές ασθενικές καταστάσεις (όπως πτώ-
ση στην απόδοση εργασίας, δυσκολίες ύπνου, μειωμένη 
όρεξη, οξυθυμία, υπέρταση, πονοκέφαλους, κόπωση από 
έντονη φυσική ή διανοητική δραστηριότητα). 
 Η Rhodiola δρα επίσης και σαν αντικαταθλιπτικό. Κλινικές 
μελέτες έγιναν και για τη βελτίωση της εικόνας ασθενών 
με νόσο Alzheimer και Parkinson. Βοηθά την μνήμη, την 

διάρκεια προσοχής, την διανοητική οξύτητα, τις κρίσεις 
άγχους/πανικού,την διανοητική και φυσική κόπωση και 
την συγκέντρωση. Έμφαση δίνεται στο γεγονός ότι το 
εκχύλισμα της Rhodiola παρουσιάζει αναγεννητικές ιδιό-
τητες, λόγω της δυνατότητάς του να αυξάνει την αποδο-
τικότητα των ενδοκυττάριων μηχανισμών αποκατάστασης 
του DNA.
Οι επιδράσεις της ροδιόλας αποδίδονται στην ικανότητά 
της να βελτιστοποιεί τα επίπεδα σεροτονίνης και ντοπα-
μίνης και στην επίδρασή της στα οπιοειδή πεπτίδια όπως 
οι βήτα-ενδορφίνες. Η σεροτονίνη και η ντοπαμίνη δια-
σπώνται φυσιολογικά από το ένζυμο κατεχολομεθυλο-
τρανσφεράση (COMT), ενώ έχει αποδειχθεί ότι τα ενεργά 
συστατικά του εκχυλίσματος Rhodiola καταστέλλουν τη 
δραστηριότητα της COMT. Η ροδιόλα βοηθά το σώμα να 
προσαρμοστεί σε χημικά και περιβαλλοντολογικά στρες, 
ομαλοποιεί το ανοσοποιητικό σύστημα και ρυθμίζει τα επί-
πεδα κάποιων ορμονών.
Μπορεί να βοηθήσει στην οξυγόνωση του εγκεφάλου κα-
θώς και των μυϊκών ιστών, ενισχύοντας καθοριστικά τα 
επίπεδα ενέργειας.

Κυνορόδα

Purple Corn

Rhodiola Rosea 



PREMIUM REISHI MUSHROOM POWDER
ΜΑΝΙΤΑΡΙΑ ΡΕΙΣΙ ΣΕ ΣΚΟΝΗ 
Το Reishi είναι ένα εδώδιμο μανιτάρι, που χρησιμοποιείται ως παραδοσιακό 
φάρμακο, για περισσότερα από 2000 χρόνια στην Κίνα.
Συνοψίζοντας τις τελευταίες αναφορές βρέθηκε ότι το Reishi έχει τις παρα-
κάτω ιδιότητες: 
• Εξαιρετικά σημαντική είναι η βελτιωμένη πρόσληψη οξυγόνου από το αίμα, 
η οποία επιδρά θετικά στη λειτουργία της καρδιάς. Το Reishi βελτιώνει την 
τροφοδοσία του καρδιακού μυός με οξυγόνο και παίζει βοηθητικό ρόλο σε 
καταστάσεις στένωσης των στεφανιαίων αγγείων της καρδιάς, διαταραχών 
του καρδιακού ρυθμού και καρδιακής αδυναμίας.
• Ασκεί έντονη θετική δράση σε όλες τις φλεγμονές του σώματος και ιδι-
αίτερα στις φλεγμονές του συκωτιού. Δρώντας στο συκώτι, επιταχύνει την 
αποτοξίνωση του και μ’ αυτόν τον τρόπο κατεβάζει τις τιμές των λιπιδίων του 
αίματος. Τα παραπάνω αποδυναμώνουν το σχηματισμό λιπώδους ήπατος.
• Το Reishi αναπτύσσει την εξαιρετική του δράση σε παθήσεις, όπως το 
άσθμα, η χρόνια βρογχίτις, ο βήχας και η δυσχέρεια στην αναπνοή, γιατί βελ-
τιώνει την πρόσληψη οξυγόνου από το αίμα (μπορεί να προσφέρει πολύτιμη 
βοήθεια και σε όσους αθλούνται). 
• Συντελεί στη βελτίωση νευρολογικών παθήσεων, ιδιαίτερα της γενικότε-
ρης αδυναμίας του οργανισμού, της νευρικής αδυναμίας, της αμνησίας, της 
ανησυχίας και της αϋπνίας. Διαταραχές του καρδιακού ρυθμού ή έντονες 
αυξομειώσεις της πίεσης του αίματος μπορούν να εξισορροπηθούν.
• Παραπέρα, το Reishi μπορεί να δράσει θετικά σε βλάβες των νεφρών, στην 
οξεία και χρόνια ηπατίτιδα, σε ιογενή νοσήματα, όπως είναι ο έρπης ζωστή-
ρος, σε δερματικές παθήσεις, ιδιαίτερα στη νευροδερμίτιδα, στη δυστροφία 
των μυών και σε αλλεργίες. Ασκεί μια ιδιαίτερη χαλαρωτική επίδραση στους 
μύες.
• Ρυθμίζει το ανοσοποιητικό σύστημα και μ αυτόν τον τρόπο ενεργοποιεί 
και υποστηρίζει τις δυνάμεις αυτοίασης του οργανισμού μας. Συμπτώματα 
ασθενειών που σχετίζονται με το κάπνισμα μετριάζονται αισθητά (π.χ. στην 
περίπτωση κατακρήμνισης των ερυθρών αιμοσφαιρίων, στην οποία αυτά δι-
ατάσσονται «εν είδει κυλίνδρου νομισμάτων»).
• Βελτιώνει τα επίπεδα της χοληστερόλης και την στεφανιαία ανεπάρκεια. 
• Το Reishi ενεργοποιεί το μεταβολισμό των λιπαρών, μειώνοντας την ενα-
πόθεσή τους. Έτσι, παίζει ένα ρυθμιστικό ρόλο τόσο στην θρόμβωση όσο 
και στην χοληστερόλη του αίματος, διευκολύνοντας με αυτόν τον τρόπο την 
κυκλοφορία. 
• Βελτιώνει την υπέρταση και υπόταση. 
H μοντέρνα φαρμακευτική προβληματίσθηκε για την αποτελεσματικότητα 
του Reishi στη μείωση της συστολικής πίεσης, αλλά κυρίως στην αύξηση της 
διαστολικής, γεγονός που συνδέεται με την ομαλοποίηση της αιματικής ροής, 
καθώς και με την ελαστικότητα των αρτηριών. 
• Βελτιώνει την τάση των νεύρων, νεύρωση, αϋπνία. 
Το Reishi συστήνεται τόσο από τους Κινέζους όσο και από τους Γιαπωνέζους 
βοτανολόγους ως φάρμακο για την αϋπνία, καθώς επίσης και για ένα μεγάλο 
αριθμό ψυχιατρικών και νευρολογικών διαταραχών. 
Στην Ιαπωνία το ξερό μικκύλιο του Reishi, φάνηκε ότι είναι ιδιαίτερα ευεργε-
τικό στη θεραπεία της νεύρωσης που προκαλείται από στρες. 
Επίσης ασθενείς με Αλτσχαιμερ, μετά από οκτώ μήνες πρόσληψης του ξερού 
μικκυλίου του Reishi, παρουσίασαν σημαντική βελτίωση. 
Στην Κίνα χρησιμοποιείται ως μυοχαλαρωτικό και αναλγητικό (μείωση του 
πόνου). Συμπερασματικά, θα μπορούσε να ειπωθεί ότι το Reishi λειτουργεί 
ως μυοχαλαρωτικό, χωρίς όμως να είναι ηρεμιστικό ή υπνωτικό. 
Βελτιώνει την χρόνια βρογχίτιδα και την ηπατίτιδα Β θεραπεύοντας το συ-
κώτι. 
Μελέτες δείχνουν ότι επαναφέρει τις τιμές SGPT- SGOT σε κανονικά επίπε-
δα. Η χορήγηση Reishi μαζί με γλουτοθεονίνη σε ασθενείς με κατεστραμμένο 
συκώτι αποδειχθηκε ευεργετική.

Έχει επίσης αποδειχθεί ότι το Reishi μπορεί να βοηθήσει στην αύξηση του 
βαθμού μεταφοράς τοξινών ή συστατικών της χολής, δρώντας έτσι σα μέσω 
προφύλαξης και αποτοξίνωσης του ήπατος. 
Βελτιώνει τη λευκοκυτταροπενία και το δίκτυοενδοθυλιακό σύστημα.   
Ισχυρό αντισταμινικό και αντιαλλεργικό.
Βελτιώνει τα επίπεδα της γλυκόζης στο αίμα. 
Έχει αποδειχθεί ότι η χορήγηση Reishi, είναι αποτελεσματική στη μείωση 
του επιπέδου γλυκόζης στο αίμα μετά από θεραπεία 2 μηνών. Το Reishi θε-
ωρείται ότι βελτιώνει την απορρόφηση της γλυκόζης μέσω της αύξησης του 
επιπέδου ινσουλίνης του πλάσματος, σε πειράματα με ποντίκια, είτε με χορή-
γηση γλυκόζης είτε όχι. Η υπογλυκαιμική δράση του Reishi οφείλεται στην 
αύξηση της ινσουλίνης πλάσματος και στην επιτάχυνση του μεταβολισμού 
της γλυκόζης που λαμβάνει χώρα όχι μόνο τους περιφερικούς ιστούς αλλά 
και στο ήπαρ. 
Βελτιώνει τα συμπτώματα της αρθρίτιδας και της εμμηνόπαυσης. 
Για το σύνδρομο χρόνιας κόπωσης.

>ΤΟ ΜΑΝΙΤΑΡΙ ΚΑΙ Ο ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟΣ ΤΟΥ ΡΟΛΟΣ 
Εμποδίζει τη μετάσταση του καρκίνου. 
Παρόλα αυτά το Reishi φαίνεται ότι παίζει σημαντικό ρόλο στην αποτροπή 
του αιφνίδιου θανάτου στους καρκινοπαθείς. Τα παρακάτω συμπεράσματα 
αναφέρονται στις περιπτώσεις χρησιμοποίησης του Reishi σε επιθετικές μορ-
φές καρκίνου. 
Ενισχύει τη μεμβράνη του καρκινικού κυττάρου αποτρέποντας τη δι-
ασπορά του. 
Αποτρέπει το σχηματισμό θρόμβων, βοηθώντας την τοπική δράση, 
συνδυαστικής φαρμακευτικής αγωγής. 
Χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με άλλα αντικαρκινικά φάρμακα και 
χημειοθεραπείες, προκειμένου να μειώσει τις παρενέργειες τους και 
να αυξήσει την αποτελεσματικότητα τους. 
Δρα ρυθμιστικά, ομαλοποιώντας τις υπόλοιπες λειτουργίες του σώ-
σματος, μειώνοντας έτσι τις πιθανότητες εμφάνισης άλλων επιπλο-
κών. 
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SHATAVARI POWDER
ANEΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗ ΣΚΟΝΗ
ΡΙΖΑΣ ΣΑΤΑΒΑΡΙ
Στην Ινδία, τα Shatavari (άγρια σπαράγγια) έχουν χρησιμο-
ποιηθεί για χιλιάδες χρόνια ως ένα αναζωογονητικό τονω-
τικό για το γυναικείο σύστημα. 

>ΟΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΟΥ ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ
Μαζί με το Ashwagandha και το Guduchi, το Shatavari 
είναι ένα από τα καλύτερα βότανα για την αύξηση των ωα-
ρίων, την πυκνότητα και την ζωτικότητας του πυρήνα τους, 
διαθέτοντας την ουσία που είναι υπεύθυνη για τη βάση της 
ανοσίας, αλλά και τη θεμελιώδη υποστήριξη της αναπαρα-
γωγικής λειτουργίας. Το Shatavari φέρνει την κανονικότη-
τα στον γυναικείο κύκλο με έναν εντελώς φυσικό τρόπο.
Το Shatavari είναι ένα βότανο που διαθέτει από τις πιο 
θρεπτικές και υγιεινές πηγές σε φυτοοιστρογόνα, και είναι 
παράλληλο με τις ενέργειες που παρέχει το dong quai, το 
άγριο yam, τα βατόμουρα και τα φύλλα του νυχτολούλου-

δου. Με τις δράσεις του διατηρεί την ορμονική ισορροπία 
στον οργανισμό και είναι ωφέλιμο για τις γυναίκες με χα-
μηλά επίπεδα οιστρογόνων. Παράλληλα ανακουφίζει τους 
πόνους της περιόδου, μειώνει την μητρορραγία,βελτιώνει 
το σύνδρομο της συναισθηματικής ευερεθιστότητας στις 
ημέρες του κύκλου. Βελτιώνει την γυναικεία σεξουαλικό-
τητα και αυξάνει την λίμπιντο.
Σε γυναίκες στην εμμηνόπαυση και την κλιμακτήριο είναι 
επίσης πολύ χρήσιμο, γιατί: μειώνει τα συμπτώματα της 
εμμηνόπαυσης,διατηρεί την ισορροπία του pH του κόλπου 
και χρησιμοποιείται για την αντιμετώπιση της κολπικής ξη-
ρότητας.

>ΑΛΛΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ
Το Shatavari χρησιμοποιείται παραδοσιακά στην Αγιουρ-
βέδα για τη θεραπεία και πολλών άλλων ασθενειών όπως 
γονόρροια, κονδυλώματα, διάρροια, δυσεντερία, ρευματι-
σμοί, διαβήτη, ανορεξία.

>ΤΟ ΣΑΤΑΒΑΡΙ ΚΑΙ Ο ΑΝΤΡΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
Αυξάνει τον αριθμό και την κινητικότητα των σπερματο-
ζωαρίων. 

SHILAJIT-MUMIJO-MOOMIYO POWDER
To Shilajit είναι ένα “εξίδρωμα” που ξεχειλίζει από σχισμές 
των βράχων και των γκρεμών των Ιμαλαΐων κατά τους κα-
λοκαιρινούς μήνες. Αποτελείται από οργανικό φυτικό υλικό 
που πιστεύεται ότι έχει συμπιεστεί στα κενά των βράχων 
για εκατοντάδες χρόνια. Οι χουμικές ουσίες είναι το προ-
ϊόν της αποδόμησης της οργανικής ύλης η οποία είναι το 
αποτέλεσμα της δράσης πολλών μικροοργανισμών κυρίως 
φυτικών ουσιών. 
Το Shilajit είναι εκπληκτικά πλούσιο σε θρεπτικά συστατι-
κά, αντιοξειδωτικά, αμινοξέα, και φυτοχημικά.
Περιέχει πάνω από 85 μεταλλικά στοιχεία σε ιοντική μορ-
φή, triterpenes, σελήνιο, φωσφολιπίδια, χουμικό οξύ και 
φουλβικό οξύ.

Το κύριο ενεργό συστατικό στο Shilajit, είναι τα 
μακρομόρια φουλβικών οξέων. (περιέχει περίπου 
40%- 60 % φουλβικά οξέα). Τα Φουλβικά οξέα είναι 
ένα από τα πιο εκπληκτικά μόρια της φύσης, ίσως η 
δεύτερη ουσία σε σημαντικότητα για την ζωή στον 
πλανήτη μετά το DnA. 
• Το Shilajit έχει δείξει σημαντικές δυνατότητες στην πρό-
ληψη της αυτο-συσσωμάτωσης των παθολογικών νηματί-
ων στον εγκέφαλο. Αυτό παίζει ένα σημαντικό ρόλο στη 
σχετιζόμενη με την ηλικία διανοητική παρακμή και την ανά-
πτυξη της νόσου Alzheimer. Ενισχύει την ενέργεια και την 
αντοχή, την πνευματική δύναμη, τη σεξουαλική ενέργεια 
και την αντοχή, το ανοσοποιητικό σύστημα.

SUN DRIED SCHISANDRA BERRIES 
ΑΠΟΞΗΡΑΜΕΝΑ ΜΟΥΡΑ ΣΙΣΑΝΤΡΑ 
ΟΛΟΚΛΗΡΑ ΚΑΙ ΣΕ ΣΚΟΝΗ 
Η Σχιζάνδρα (Schisandra chinensis) είναι ένα φυλλοβόλο 
ξυλώδες αναρριχώμενο φυτό ενδημικό στα δάση της βό-
ρειας Κίνας, της Κορέας και της ρωσικής Άπω Ανατολής-
Σύμφωνα με έρευνες-αυξάνει την ενέργεια και την ζωτι-
κότητα, βελτιώνει την μνήμη και την εγρήγορση, βοηθά τα 
άτομα με κατάθλιψη, μειώνει την ευερεθιστότητα.Τονώνει 
και αναζωογοννεί το σώμα και αυξάνει τα επίπεδα ενέρ-
γειας και αντοχής.
Δρα σαν ρυθμιστής του ανοσοποιητικού συστήματος.Έχει 
αντιοξειδωτικές ικανότητες, όμοιες με όλα τα μούρα, απο-
τρέπει την προκαρκινική δραστηριότητα, επιδρά στην κυ-
κλοφορία του αίματος και προστατεύει την καρδιά.
Φαίνεται πως αυξάνει την σεξουαλικότητα και τονώνει το 
αναπαραγωγικό σύστημα.
Σαν φυσικό ανταπτογενές, η σισάντρα αυξάνει την ικανό-
τητα του σώματος να χειρίζεται κάθε στρεσσογόνο παρά-

γοντα είτε από το περιβάλλον είτε από το ίδιο το σώμα, 
να αυτορυθμίζεται και να αποκτά την ομοιόστασή του, την 
εσωτεική δηλαδή ισορροπία.

>Η ΗΠΑΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΤΗΣ 
• Διατηρεί την ακεραιότητα των κυτταρικών και ηπατικών 
μεμβράνων.
• Αυξάνει τα επίπεδα του ασκορβικού οξέος στο ήπαρ.
• Αναστέλλει την λιπιδική υπεροξείδωση στα ηπατικάα μι-
κροσώματα.
• Μειώνει τα επίπεδα του μονοξειδίου του άνθρακα στο 
συκώτι.
• Προστατεύει απο τους ηπατοτοξικούς παράγοντες (αλ-
κοόλ, φάρμακα) αποτρέποντας την χολέσταση, αυξάνο-
ντας την ροή της χολής και συμβάλλοντας στην κάθαρση 
και απομάκρυνση των ουσιών αυτών από το ήπαρ.
• Μειώνει τις τρανσαμινάσες στο πλάσμα.
• Διεγείρει τον μηχανισμό MRNA για την ανανέωση και 
ανάπλαση των ηπατικών κυττάρων.
• Αυξάνει και βελτιώνει την αιματική ροή στο ήπαρ.

Shilajit

Asparagus Racemosus

Schisandra Chinensis



SPIRULINA 
ΣΠΙΡΟΥΛΙΝΑ 
Η Σπιρουλίνα είναι ένα πρασινο-μπλέ υδρόβιο φύκι με εξαιρετικές θρεπτικές 
και θεραπευτικές ιδιότητες.Στην εποχή μας, η Σπιρουλίνα είναι οργανικά καλ-
λιεργήσιμη σε αγνό νερό, μέσα σε πολύ καθαρές δεξαμενές, με σύγχρονες 
τεχνολογικές μεθόδους, χωρίς λιπάσματα, εντομοκτόνα και συντηρητικά. Η 
διαδικασία παραγωγής ελέγχεται απόλυτα από τις κατά τόπους αρμόδιες αρ-
χές υγιεινής. Το φυτό τροφοδοτείται με μια ειδική φόρμουλα θρεπτικών συ-
στατικών ώστε να εξασφαλίζεται ένα ισορροπημένο περιεχόμενο από φυσι-
κά ανεπτυγμένα αμινοξέα, βιταμίνες, ένζυμα, μέταλλα και άλλα για την καλή 
υγεία στοιχεία. Αυτό μετά θερίζεται, ξεραίνεται ή υγροποιείται, πακετάρεται 
και πωλείται σε ποικίλες μορφές, όπως σκόνη, νυφάδες, χάπια, κάψουλες, 
ως και σε υγρό σιρόπι με διάφορες γεύσεις. 
‘Οπως σήμερα πλέον έχει αποδειχθεί η σπιρουλίνα είναι πηγή υψηλής συ-
γκέντρωσης και ποιότητας πρωτεΐνης, και επιπλέον περιέχει ισχυρές αντιο-
ξειδωτικές ουσίες, μεταλλικά στοιχεία σπάνιας ποιότητας λιπαρές ουσίες 
απαραίτητες για τον νευρικό ιστό κ.ά.
Είναι εκπληκτικό πράγματι, πώς ένα τόσο μικρός οργανισμός, μπορέι να κρύ-
βει τόσες πολλές βιταμίνες και τόσα άλλα στοιχεία, και μάλιστα στην ιδανική 
αναλογία για τον ανθρωπινο οργανισμό, ώστε δεν θα ήταν υπερβολή να 
πούμε πως πρόκειται για θάυμα της φύσης δώρο στον άνθρωπο. H Σπιρου-
λίνα κατέχει την υψηλότερη Βιολογική Δραστηριότητα απ’ όλα τα γνωστά 
στον άνθρωπο φαγητά, ενδυναμώνει το μεταβολισμό, ενισχύοντας το ανο-
σοποιητικό σύστημα έτσι ώστε να προστατεύει το σώμα από παθήσεις και 
μολύνσεις εξαιτίας της μεγάλης της περιεκτηκότητας σε φυσική πρωτεϊνη, 
βιταμίνες, μέταλλα, ένζυμα, ιχνοστοιχεία και άλλα θρεπτικά συστατικά. 
H Σπιρουλίνα χαρακτηρίζεται απο την έντονη ανοσοδιεργετική της δράση, 
εξασφαλίζοντας επιπλέον ενεργειακή τόνωση και αντιοξειδωτική προστασία.
Ρυθμίζει το σωματικό μεταβολισμό έχοντας ως διαιτολογικό σκοπό την απώ-
λεια ή τη συντήρηση βάρους, μειώνοντας την όρεξη. Είναι αντιγηραντικό 
τρόφιμο συμπυκνωμένης θρεπτικής αξίας, εύκολης χώνεψης, και ολικής και 
γρήγορης απορρόφησης απο το σώμα. 
Εξασφαλίζει ασφαλή, γρήγορη και έντονη ενεργειακή τόνωση για αθλητές, 
δραστήρια παιδιά και υπεράσχολους ενήλικες. Δεν υπάρχει κίνδυνος υπερ-
δοσολογίας, παίρνοντας μεγαλύτερες ποσότητες γιατί είναι ένα φυσικότατο 
τρόφιμο και όχι τα γνωστά χημικά βιταμινούχα παρασκευάσματα.
Έχει 60-70% περιεκτικότητα σε πρωτεΐνη. Αντίστοιχα η περιεκτικότητα σε 
πρωτεΐνη άλλων τροφών είναι σόγια 35%, σκόνη γάλακτος 35%, κρέας 15-
25%, αυγά 12%, δημητριακά 8-14% Η περιεκτικότητά της σε βιταμίνη Β12 
είναι 2-6 φορές περισσότερη από το ωμό βοδινό συκώτι.

Περιέχει 58 φορές περισσότερο σίδηρο από το ωμό σπανάκι και 28 φορές 
παρισσότερο από το ωμό βοδινό συκώτι.
Είναι 3 φορές περισσότερο πλούσια σε βιταμίνη Ε από το ωμό φύτρο σιτα-
ριού και λεχει 49% καλυτερη απορρόφηση από την συνθετική βιταμίνη Ε. 
Περίπου 25 φορές υψηλότερη περιεκτικότητα β-καροτίνης από ότι τα ωμά 
καρότα. Τα πολυακόρεστα λιπαρά οξέα της είναι τρεις φορές περισσότερα 
από ότι στο λάδι νυχτολούλουδου. Η περιεκτικότητά της σε χλωροφύλλη 
είναι 5-30 φορές υψηλότερη από τον σπόρο άλφα-άλφα, το σταρόχορτο και 
το κριθαρόχορτο.

>ΑΝΤΙΟΞΕΙΔΩΤΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ
Τα κύρια αντιοξειδωτικά συστατικά είναι η φυκοκυανίνη, σπειρουλάνη, το 
β-καροτένιο, και πολυφαινόλες.

>ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ
Η φυκοκυανίνη επάγει απόπτωση (κυτταρικό θάνατο) ανθρώπινων κυττάρων 
λευχαιμίας, ενώ η σπειρουλάνη μειώνει την μεταστατικότητα στον πνέυμονα 
κυττάρων μελανώματος.Παράλληλα εκχύλισμα πολυφαινολών σπιρουλί-
νας αναστέλλει τον πολλαπλασιασμό ανθρώπινων κυττάρων ηπαττώματος 
(όγκος ήπατος).

>ΚΑΤΑ ΤΟΥ AIDS 
Η πλέον ενδιαφέρουσα ιδιότητα της σπιρουλίνας και ιδιαίτερα της σπιρουλά-
νης είναι η ικανότητά της να παρεμποδίζουν την ανάπτυξη του ιού HIV-1, κα-
θώς και άλλων ιών. Μελέτες σε ανθρώπους έδειξαν ότι η κατανάλωση 5γρ 
σπιρουλίνας την ημέρα αυξάνει το επίπεδο IgE στο σίελο ανθρώπων, ενώ 
κανονικοποιει τα επίπεδα IgE στο αίμα (μείωση αλλεργικών αντιδράσεων).
Παράλληλα προστατεύει έναντι της αλλεργικής ρινίτιδας. Η κατανάλωση 
σπειρουλάνης οδηγεί σε αύξηση των επιπέδων IFNγ. Επίσης και τα επίπε-
δα της IL1 και του νεκρωτικού παράγοντα των όγκωνTNFα στα ανθρώπινα 
κύτταρα.

SUMA ROOT POWDER
ΡΙΖΑ ΣΟΥΜΑ ΣΕ ΣΚΟΝΗ, ΩΜΗ ΚΑΙ 
ΑΝΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗ ΓΝΩΣΤΟ ΣΑΝ
ΒΡΑΖΙΛΙΑΝΙΚΟ ΤΖΙΝΣΕΝΓΚ
Η Υπερδύναμη του Αμαζονίου! 

Η ρίζα Σούμα έγινε γνωστή παγκοσμίως, λόγω της χρή-
σης της από πολλούς αθλητές των Ολυμπιακών Αγώνων. 
Η δράση της ρίζας αυτής είναι γνωστή μεταξύ διάσημων 
αθλητών για την αναβολική δραστηριότητα της (χωρίς τις 
παρενέργειες των στεροειδών αναβολικών φαρμάκων). Η 
χρήση της οδηγεί στην αύξηση της καρδιοαναπνευστικής 
λειτουργίας (αερόβια αντοχή) και στη μυϊκή υπερτροφία 
(μπόντι μπίλντινγκ).
Πολύ πλούσιο σε αμινοξέα. Περιέχει συνολικά 19 αμινο-
ξέα • Ηλεκτρολύτες, Ιχνοστοιχεία και μέταλλα: σίδηρο, 
μαγνήσιο, κοβάλτιο, ψευδάργυρο, πυρίτιο • Περιέχει το 
σπάνιο στην φύση στοιχείο Γερμάνιο ένα ισχυρό αντιο-
ξειδωτικό που ενισχύει το ανοσοποιητικό σε καταστάσεις 
ασθένειας • Βιταμίνες A, B1, B2, E, K, Β5 • Φυτοστερόλες 
(σιγμαστερόλη, σιτοστερόλη), με ευεργετικές ιδιότητες για 
την καρδιά • Σαπωνίνες • αλαντοίνη έχει το υψηλότε-

ρο περιεχόμενο σε b-ecdysterone, φυτική ορμόνη 
με αναβολικές ιδιότητες «Η δράση της ρίζας Σούμα, 
οφείλεται κυρίως στην αναβολική ορμόνη Ecdysteroid 
glucosides που περιέχει και η οποία σε συνάρτηση με μια 
υψηλή σε πρόσληψη πρωτεϊνική διατροφή, αυξάνει την 
άλιπη σωματική μάζα (καθαροί μύες) κατά 7% και συγ-
χρόνως μειώνει τα επίπεδα σωματικού λίπους κατά 10%.» 
Έρευνα του Ρώσου Chermynkh το 1988.
>ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ
• Τονωτικό του νευρικού συστήματος και της καρδιακής 
λειτουργίας • ΑΥΞΑΝΕΙ ΤΗΝ ΟΞΥΓΟΝΩΣΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑ-
ΤΟΣ• Θαυμάσιο ανταπτογενές, βοηθά το σώμα να διατη-
ρεί την ομοιόστασή του και να ισορροπεί σε περιπτώσεις 
έντονου στρες • Αυξάνει τα επίπεδα ενέργειας και αντο-
χής, έχει δράση αναβολική χωρίς παρενέργειες • Τονώ-
νει την γονιμότητα και πολλές φορές βρέθηκε αποτελε-
σματικό σε περιπτώσεις αδυναμίας σπέρματος • Για την 
θεραπεία της χρόνιας κόπωσης• Αυξάνει την σεξουαλικη 
διαθεση και τις επιδοσεις μαζί με Μάκα σκόνη, ως φυσικά 
υποκατάστατα του Viagra • Για την εμμηνόπαυση, τις ορ-
μονικές διαταραχές (κυρίως οιστρογόνων) και προεμμη-
νορυσιακού συνδρόμου.
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Suma Root

Spirulina
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SHITAKE POWDER
ΑΠΟΞΗΡΑΜΕΝΑ ΩΜΑ) ΜΑΝΙΤΑΡΙΑ 
ΣΙΤΑΚΕ ΣΕ ΣΚΟΝΗ 
Το πανάκριβο αυτό μανιτάρι, που φυτρώνει μόνο σε κορ-
μούς οξιάς και καλλιεργείται εργαστηριακά σε άχυρο και 
πριονίδια, εικάζεται πως έχει σημαντική αντικαρκινική και 
ανοσοδιεγερτική δράση, η οποία είναι γνωστή στους ασια-
τικούς λαούς από τα πολύ παλιά χρόνια.
Είναι εξαιρετική πηγή των σημαντικότατων αμινοξέων: 
λευκίνη και λυσίνη. Σε σχέση με άλλα είδη, τα μανιτάρια 
shiitake περιέχουν ίσως την υψηλότερη ποσότητα χαλκού 
και παντοθενικού οξέος (έχουν, όμως, μικρότερες ποσότη-
τες σε άλλες βιταμίνες του συμπλέγματος Β), και από τις 
υψηλότερες σεληνίου, καθώς 100 γρ. μαγειρεμένων μανι-
ταριών shiitake καλύπτουν το 100% των αναγκών σε χαλ-
κό, 72% σε παντοθενικό οξύ και 45% σε σελήνιο.
>ΠΙΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΤΟ ΜΑΝΙΤΑΡΙ ΣΙΤΑΚΕ
•Διεγείρει το ανοσοποιητικό σύστημα•Περιέχει μια ένωση 
που εξασφαλιζει μείωση της χοληστερόλης και που είναι 
είναι γνωστή ως eritadenine•Κατέχει αντιβακτηριακές 
ιδιότητες•Διαθέτει αντι-ιικές ιδιότητες (κατά του HIV και 
HSV-1) (περιέχειαναστολέα πρωτεάσης)•Μειώνει την συσ-
σώρευση των αιμοπεταλίων.

>Η ΟΥΣΙΑ AhCC
Ειδική γλυκάνη τύπου α που εξάγεται από το μανιτάρι σιτά-
κε και πέρα από την γενικότερη αντιοξειδωτική της δράση 
1.αυξάνει την αντίδραση σε παθογόνα στελέχη, όπως ο 
ιοός της γρίππης, ο ιός της west nile εγκεφαλίτιδας, οι βα-
κτηριδιακές λοιμώξεις. 
2. παράγει αντικαρκινικό αποτέλεσμα, ειδικά σε άτομα με 
ηπατοκυτταρικό καρκίνωμα. 
>Η ΟΥΣΙΑ ΛΕΝΤΙΝΑΝΗ 
Η Lentinan, μια ένωση που απομονώθηκε από το Shiitake,-
χρησιμοποιείται ως ενδοφλέβιος θεραπευτικός παράγο-
ντας κατά του καρκίνου σε ορισμένες χώρες. Η Lentinan 
αναπτύχθηκε από την ιαπωνικήφαρμακευτική εταιρεία 
Ajinomoto, και έχει σχεδιαστεί για τη θεραπεία του καρκί-
νου του στομάχου. Μελέτες έχουν δείξει ότι lentinan, δια-
θέτει αντι-καρκινικές ιδιότητες, καθώς και κλινικές μελέτες 
σε ανθρώπους έχουν συσχετίσει την χορήγηση της lentinan 
με ένα υψηλότερο ποσοστό επιβίωσης, υψηλότερη ποιό-
τητα ζωής, και υποστροφή της ταχύτητας μετάστασης σε 
άτομα με καρκίνο στο στομάχι, στον οισοφάγο και στο παχύ 
έντερο.
>Η ΟΥΣΙΑ D-Eritadenine (DEA) βοηθά στη μείωση της 
χοληστερόλης και υποστηρίζει την καρδιαγγειακή υγεία.

ORGANIC WHEATGRASS POWDER
ΟΡΓΑΝΙΚΟ ΣΙΤΑΡΟΧΟΡΤΟ ΣΕ ΣΚΟΝΗ
Ο σιταροχυμός είναι μια από τις πιο πλούσιες πηγές χλω-
ροφύλλης στη φύση (σχεδόν 70 %) και πιθανόν από τους 
πλέον ισχυρούς αλκαλοποιητές του σώματος. Είναι μια 
πλήρης, ζωντανή τροφή, περιέχει περισσότερες από εκα-
τό θρεπτικές ουσίες, 20 αμινοξέα, υψηλής ζωτικής σημα-
σίας ένζυμα. Περιέχει ένα πλήρες φάσμα αφομοιώσιμων 
βιταμινών του συμπλέγματος Β, συμπεριλαμβανομένης 
και της βιταμίνης Β17, η οποία είναι ικανή να καταστρέφει 
ορισμένα καρκινικά κύτταρα χωρίς να επηρεάζει τα φυσι-
ολογικά κύτταρα, υψηλής ποιότητας οργανικό ασβέστιο, 
φώσφορο, μαγνήσιο, νάτριο και κάλιο, οργανικό σίδηρο το 
σιταρόχορτο. Εν τέλει περιέχει 92 από τα 102 ιχνοστοι-
χεία πού υπάρχουν διαθέσιμα στα φυτά. Οι πρωτείνες του 
είναι ύψιστης βιολογικής αξίας και άμεσα βιοδιαθέσιμες.  
Εκείνοι που έχουν αλλεργία στο σιτάρι δεν επηρεάζονται 
από το σιταροχυμό διότι προέρχεται από χόρτο και δεν πε-
ριέχει γλουτένη που είναι το συστατικό που δημιουργεί τις 
αλλεργίες. Πλούσιο σε χλωροφύλλη (συμπυκνωμένη ηλια-
κή ενέργεια), χλωροφύλλη η οποία βοηθάει στο να μετα-

φέρεται το οξυγόνο στον οργανισμό και τον βοηθά να αμύ-
νεται κατά των ασθενειών από τον καρκίνο μέχρι τη γρίππη.
Είναι η πιο αποτελεσματική μορφή θεραπείας με χλωρο-
φύλλη. Ο σιταροχυμός είναι μια από τις πιο πλούσιες πηγές 
χλωροφύλλης στη φύση (σχεδόν 70 %). Η χημική δομή του 
είναι παρόμοια με αυτή των ανθρώπινων ερυθρών αιμο-
σφαιρίων και για αυτό το λόγο βοηθά την ικανότητα του 
αίματος να μεταφέρει οξυγόνο.

> ΠΟΥ ΒΟΗΘΑ
• Σε όξινες καταστάσεις του Οργανισμού (Αρθρίτιδα,Ουρι-
κό οξύ) • Δερματολογικές παθήσεις (εκζέματα) • Προστασία 
από ατμοσφαιρικούς ρύπους (Αστικά κέντρα) • Σε αποτο-
ξινωτικές δίαιτες • Είναι αντιοξειδωτικό ΚΑΙ Αντικαρκινικό
•Τονώνει το ανοσοποιητικό • Αυξάνει τα επίπεδα αντοχής 
σε περιόδους έντονης καταπόνησης, σωματικής και ψυχι-
κής •Οξυγονώνει τα κύτταρα • Καθαρίζει το αίμα και το 
σώμα από τοξίνες • βοηθά σε παθήσεις του δέρματος•, 
αυξάνει τον αιματοκρίτη • καθημερινή κατανάλωση σιτα-
ρόχορτου είναι από τις πιο γνωστές εναλλακτικές θεραπευ-
τικές προσεγγίσεις σε ασθενείς με εκφυλιστικές ασθένειες 
ή με καρκίνο.

TRIBULUS TERRESTRIS POWDER
ΑΝΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΟ, 
ΩΜΟ ΤΡΙΜΠΟΥΛΟΥΣ ΣΕ ΣΚΟΝΗ
To Tribulus terrestris ενισχύει τη γονιμότητα και προάγει 
την αναζωογόνηση του σώματος. Πρόσφατες επιστημο-
νικές μελέτες δείχνουν ότι, αν και δεν περιέχει ορμόνες, 
βοηθά τους άνδρες αναπαραγωγικής ηλικίας στην φυσιο-
λογική παραγωγή ορμονών. 

>Ο ΤΡΟΠΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΤΟΥ
Το Tribulus δεν είναι ορμόνη, αλλά ανεβάζει την τεστοστε-
ρόνη αυξάνοντας το επίπεδο της luteinising (LH) ορμόνης 
που εκκρίνεται στην υπόφυση Η LH διεγείρει την έκκριση 
σεξουαλικών στεροειδών από τα γονίδια (gonads) τόσο 
των αρσενικών όσο και των θηλυκών. Σε αρσενικά όργανα, 
η LH δένεται με τους υποδοχείς ενεργοποιώντας την σύν-
θεση και την έκκριση τεστοστερόνης. Στα θηλυκά, τα κύτ-
ταρα στις ωοθήκες ενεργοποιείται η σύνθεση οιστρογόνου.
Το βότανο αυτό επιδρά στους άνδρες, αυξάνοντας την αν-

δρική ορμόνη, τεστοστερόνη, βοηθά στη σπερματογένεση 
αυξάνοντας τον αριθμό και την κινητικότητα των σπερμα-
τοζωαρίων, και αυξάνει τη σεξουαλική διάθεση. Στις γυναί-
κες επίσης τονώνει τη σεξουαλική διάθεση και βοηθά να 
ξεπεραστούν τα διάφορα ψυχοσωματικά προβλήματα που 
συνοδεύουν την εμμηνόπαυση όπως αϋπνία, υπερένταση, 
απάθεια, υπερευαισθησία και υπεραιμία. Το ίδιο βοηθά σε 
περιπτώσεις που παρουσιάζονται τα προβλήματα αυτά σε 
πρόωρη αφαίρεση των μητρικών. Το φυτό είναι χωρίς πα-
ρενέργειες και μπορεί να παίρνεται για απεριόριστο χρόνο. 
Όμως συστήνεται να γίνονται μικρά διαλείμματα μετά την 
πρώτη δίμηνη ή τρίμηνη συνεχή λήψη του, που κανονικά 
αυξάνει τα επίπεδα των ορμονών και διορθώνει τη σεξου-
αλική διάθεση. Το προϊόν αυτό είναι ιδανικό για αθλητές 
δύναμης και γενικότερα από άτομα που ασκούνται σκληρά, 
αυξάνει το χρόνο ανάρρωσης, την ενέργεια και την ευε-
ξία. Είναι το ιδανικό συμπλήρωμα εάν θέλετε να αυξήσετε 
δραματικά την μυϊκή σας δύναμη χωρίς να προκαλέσετε 
ανεπιθύμητες παρενέργειες.

Tribulus Terrestris 

Wheatgrass

Lentinula Edodes



ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΒΑΝΙΛΙΑ
ΜΑΔΑΓΑΣΚΑΡΗΣ ΣΕ ΣΚΟΝΗ
Οι αρχαίοι βοτανολόγοι και οι σαμάνοι της Κεντρικής Αμε-
ρικής γνώριζαν τις εκπληκτικές ιδιότητες απο πολλές ουσί-
ες που οι σύγχρονοι άνθρωποι βλέπουν μόνο τη μαγειρική 
τους χρήση. Σήμερα, μια από αυτές τις ουσίες που μπορούν 
να ωφελήσουν την υγεία του ανθρώπου πέρα από συστα-
τικό σε διάφορες συνταγές, είναι στα ράφια πολλών ντου-
λαπιών κουζίνας: το εκχύλισμα βανίλιας.
Οι Αζτέκοι πίστευαν ότι το φασόλι της βανίλιας είναι ένα 
ισχυρό ανδρικό αφροδισιακό και επίσης βοηθά στην απώ-
λεια βάρους. Το 1762, Γερμανοί ερευνητές ανέφεραν ότι 
η κατανάλωση βανίλιας βοήθησε τους άνδρες με ανικανό-
τητα να αποκαταστήσουν τη σεξουαλική τους λειτουργία, 
σύμφωνα με το Epicentre.
Η βανίλια περιέχει υψηλά επίπεδα αντιοξειδωτικών, σύμ-
φωνα με μια μελέτη με επικεφαλής τον BN Shyamala από 
τα μπαχαρικά και Γεύση Τμήμα Τεχνολογίας της Central 
Food Ινστιτούτο Τεχνολογικής Έρευνας της Μαϊσόρε. Τα 
αντιοξειδωτικά είναι πολύτιμα για τη μείωση των ελεύ-
θερων ριζών στο σώμα μας, τα οποία είναι τα προϊόντα 
αποβλήτων από φυσιολογικές καθώς και επιβλαβείς μετα-
βολικές διεργασίες. Η περίσσεια ελευθέρων ριζών μπορεί 
να προκαλέσει ασθένειες, συμπεριλαμβανομένου και του 
καρκίνου. Οι αντι-καρκινογόνες ιδιότητες της βανίλιας 
προέρχονται κατά κύριο λόγο από την ένωση βανιλλίνη, 
μια πολυφαινόλη που είναι γνωστό ότι είναι ένα ισχυρό 
αντιοξειδωτικό.

Η βανιλίνη είναι μια φυτική πολυφαινόλη. Μελέτες για 
βανιλίνη δείχνουν ότι περιέχει ισχυρές αντιοξειδωτικές και 
αντιβακτηριακές ιδιότητες, και ακόμη ότι παρουσιάζει αντι-
καρκινικές, αντιοξειδωτικές ιδιότητες.
Σε in vitro μελέτες αποδείχθηκε ότι σημαντική δόση χο-
ρηγούμενης βανιλλίνης λειτούργησε αναχαιτίζοντας την 
μεταστατική δράση καρκινικών κυττάρων σε καρκίνο του 
μαστού (Eur J Pharm Sci. 2005.) η βανιλίνη εμφάνισε αντι-
μεταλλαξιογόνο δράση In vitro μελέτες αποκάλυψαν ότι η 
βανιλίνη, σε συγκεντρώσεις που δεν ήταν κυτταροτοξικές, 
ανέστειλε την εισβολή και τη μετανάστευση των καρκινι-
κών κυττάρων και φάνηκε ότι αναστέλλει την ενζυματική 
δραστικότητα της ΜΜΡ-9 που εκκρίνεται από τα καρκινικά 
κύτταρα. Η Βανιλίνη έδειξε επίσης ανασταλτική δράση της 
αναπτύξεως προς τα καρκινικά κύτταρα in vitro. Τα Ευρή-
ματά μας υποδηλώνουν ότι η βανιλλίνη έχει αντι-μεταστα-
τικό δυναμικό μειώνοντας την ταχύτητα και την δυναμική 
εισβολής των καρκινικών κυττάρων. Δεδομένου ότι η βανι-
λίνη θεωρείται γενικά ως ασφαλές τρόφιμο, μπορεί να έχει 
αξία για την ανάπτυξη των αντι-μεταστατικών φαρμάκων 
για τη θεραπεία του καρκίνου.

ΠΗΓΗ: (Eur J Pharm Sci. 2005.) & US National Library of 
MedicineNational Institutes of Health

Οι επιστήμονες γνωρίζουν από καιρό ότι η βανιλλίνη, η κύρια δρα-
στική ουσία στην βανίλια, μπορεί να καταπολεμήσει μια ασθένεια του 
αίματος που ονομάζεται δρεπανοκυτταρική αναιμία.

RAW ORGANIC TRIPHALA POWDER
ΑΓΙΟΥΒΕΡΔΙΚΟ ΜΕΙΓΜΑ ΤΡΙΩΝ
ΦΥΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ ΣΕ ΣΚΟΝΗ
Το Triphala είναι μια σύνθετη βοτανική προετοιμασία που 
περιέχει τα ίσα ποσοστά των καρπών τριών δέντρων δη-
λαδή, των officinalis Emblica, του chebula Terminalia και 
του bellirica Terminalia.

>AmLA-EmBLICA OFFICInALIS Amla=Amalaki= ιν-
δικό φραγκοστάφυλλο
Το amla συντελεί στην βελτίωση της λειτουργίας του 
ήπατος λόγω της βελτίωσης και εξομάλυνσης στην νπα-
ραγωγή και χρήση των ηπατικών ενζύμων, ιδιαίτερα της 
αλανίνης τρανσαμινάσησ (ALT).
Τα φρούτα είναι φημισμένα για την υψηλή περιεκτικότη-
τά τους σε ασκορβικό οξύ (βιταμίνη C), 445 mg/100g,. Ο 
καρπός περιέχει επίσης φλαβονοειδή, kaempferol, ellagic 
οξύ και γαλλικό οξύ. Παραδοσιακές χρήσεις προώθηση 
της μακροζωίας -ενίσχυση της πέψης- θεραπεία δυσκοι-
λιότητας -μείωση πυρετού-αντιμετώπιση του άσθματος.

>hARAD-TERmInALIA ChEBULA=haritaki
Οι ξηρές φλούδες των καρπών του δέντρου αυτού χρησι-
μοποιούνται για την προστασία του πεπτικού συστήματος, 
για τον μετεωρισμό, το έντονο πρήξιμο από αέρια στην 
κοιλιά, τον ερεθισμό των εντέρων.
Είναι ακόμη ιδιαίτερα ευεργετικό στην αντιμετώπιση της 
χρόνιας δυσκοιλιότητας. Οι καρποί χρησιμοποιούνται για 
την παρασκευήφυσικών φαρμάκων για τη θεραπεία των 
λοιμωδών νόσων, όπως leucorrhoea, χρόνια έλκη, πυόρ-

ροια και άλλα είδη μυκητιασικών λοιμώξεων του δέρμα-
τος. Για τα έλκη του στόματος, τις στοματίτιδες, τις άφθες. 
Βελτιώνει τη λειτουργία του ήπατος και του σπλήνα του 
παχέος εντέρου και ως εκ τούτου χρησιμοποιείται ευρέως 
ως χωνευτικό τονωτικό. Είναι πολύ χρήσιμο επίσης στις 
λοιμώξεις που δημιουργούνται από το βακτήριο E.coli.Πι-
στεύεται ότι είναι αποτελεσματικό όπλο για την αντιμετώ-
πιση των παρασίτων του εντέρου όπως η γιαρδία. Ισχυρό 
αντικαρκινικό με αποδεδειγμένες αντι-μεταλλαξιογόνες 
ιδιότητες.

>BAhEDA-TERmInALIA Ο καρπός έχει αντιβακτηριακές 
ιδιότητες.
ΤΟ TRIPhALA ο συνδυασμός τους δίνει ένα εξαιρε-
τικό αποτοξινωτικό, αλλά και τονωτικό μείγμα που 
αφορά φυσικά τις λειτουργίες όλου του οργανισμού, 
αλλά κυρίως ευεργετικό αποδεικνύεται για την πέψη και 
την εντερική λειτουργία.
Όταν καταναλώνεται για μια μεγάλη περίοδο, βοηθά να 
μειωθεί το υπερβολικό σωματικό βάρος. Προωθεί την 
καλή υγεία άνω και κάτω άκρων, απομακρύνει το παρα-
κρατούμενο υγρό, μειώνει τα οιδήματα. Επίσης ενεργεί 
ως καθαρτικό χωρίς πρόκληση των αρμοσφικτών ή της 
ενόχλησης. Υποκινεί ήπια τους εντερικούς τοίχους και 
αποκαθιστά τον τόνο της βλεννογόνου του εντέρου, βοη-
θώντας κατά συνέπεια στη διαδικασία αποβολής. Ρυθμίζει 
τη σωστή λειτουργία του εντέρου και βοηθά στην καταπο-
λέμηση της δυσκοιλιότητας.
Βοηθά στο ευερέθιστο έντερο και στη σπαστική και ελκώ-
δη κολίτιδα.
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Οfficinalis Emblica
Chebula Terminalia
 Bellirica Terminalia

Madagascar Vanilla
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PREMIUM BIRCH XYLITOL
ΞΥΛΙΤΟΛΗ ΣΕ ΣΚΟΝΗ, ΦΥΣΙΚΟ
ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΟ ΤΗΣ ΖΑΧΑΡΗΣ
Η ξυλιτόλη είναι ένα υγιεινό υποκατάστατο της ζάχαρης, 
γνωστή ως γλυκαντικό χαμηλού γλυκαιμικού δείκτη (GI) . 
Η δράση της ως βοηθητικό διατροφικό συμπλήρωμα των 
ατόμων με προβλήματα σακχάρου οφείλεται στη βραδεία 
απορρόφηση της στην κυκλοφορία του αίματος, η οποία 
δεν οδηγεί σε γρήγορες αλλαγές στις συγκεντρώσεις της 
γλυκόζης στο αίμα. Έχει γεύση πιο γλυκιά από τη ζάχαρη, 
αλλά με λιγότερες θερμίδες και χωρίς κανένα από τα μει-
ονεκτήματα της ζάχαρης, και προσφέρει μια δροσιστική 
επίγευση. Η ξυλιτόλη είναι σχεδόν τόσο γλυκεία όσο το ζα-
χαροκάλαμο, παρέχοντας μόνο τα δύο τρίτα των θερμίδων 
ενέργειας που προσφέρει αυτό. Η ξυλιτόλη ουσιαστικά δεν 
έχει παραμένουσα γεύση, και έχει επίσης χαρακτηριστεί ως 
«ασφαλής για διαβητικούς και άτομα με υπεργλυκαιμία». 
Αυτό συμβαίνει επειδή όλες οι σακχαροαλκοόλες έχουν λι-
γότερες επιπτώσεις στο σάκχαρο ενός ανθρώπου απ’ ότι η 
κοινή ζάχαρη.

Ένα κουταλάκι του γλυκού (5mL) ξυλιτόλης θεωρη-
τικά αποδίδει 9,6 θερμίδες, ενώ ένα κουταλάκι του 
γλυκού ζάχαρης θεωρητικά αποδίδει 15 θερμίδες.

>ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ
Μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο της φθοράς των δοντιών 
στο στόμα, η οποία προωθείται μέσω της συχνής κατανά-
λωσης φαγητών ή σνακ που είναι πλούσια σε ζάχαρη και 
άμυλα. Η ξυλιτόλη είναι ένα είδος «ζάχαρης» από ξύλο ση-
μύδας ή μούρων με την διαφορά ότι ως χημική συσταση 
έχει μόνο 5 άτομα άνθρακα, αντιθέτως με τα 6 της φρου-
κτόζης, σορβιτόλης, γλυκόζης. Αυτό σημαίνει ότι τα βακτη-
ρίδια του στόματος δεν μπορούν να την «καταναλώσουν» 
και έτσι καταπολεμάται η τερηδόνα, αφού το σάλιο μπορεί 
ανενόχλητο να κάνει αυτό για το όποιο φτιάχτηκε. Να προ-
στατεύει, να καθαρίζει και να ενισχύει το σμάλτο των δο-
ντιών.Μία πρόσφατη αναφορά προτείνει ότι η κατανάλωση 
ξυλιτόλης μπορεί να βοηθήσει στην αποφυγή στοματικών 
μολύνσεων από το μύκητα Candida, σε αντίθεση με τη λα-
κτόζη, τη γλυκόζη και τη ζάχαρη που μπορεί να αυξήσουν 
τη δραστηριότητά τους.

GREEN COFFEE BEAN EXTRACT
ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΚΑΦΕΣ 
Το εκχύλισμα πράσινων κόκκων καφέ είναι το εκχύλισμα 
από μη καβουρδισμένους κόκκους καφέ το οποίο έχει απο-
δειχθεί ότι μπορεί να βοηθήσει στην απώλεια βάρους μέσω 
του χλωρογενικού οξέος λόγω της επίδρασής του στο με-
ταβολισμό της γλυκόζης και του λίπους. Να σημειωθεί ότι 
η διαδικασία του ψησίματος των κόκκων καφέ μειώνει τα 
αποθέματα του χλωρογενικού οξέος, οπότε ο καβουρδι-
σμένος καφές δεν μπορεί να επιφέρει τα ίδια αποτελέσμα-
τα. Το χλωρογενικό οξύ CGA είναι μια πολυφαινόλη και 
ένα ισχυρό αντιοξειδωτικό που πιστεύεται ότι βοηθάει στις 
καρδιαγγειακές παθήσεις, στην υπέρταση, στον διαβήτη, 
στην απώλεια βάρους και σε άλλες παθήσεις. Σχετικά με 

την υπέρταση, επηρεάζει τα αιμοφόρα αγγεία και την ελατ-
τώνει. Σχετικά με το αδυνάτισμα, το χλωρογενικό οξύ επη-
ρεάζει τον τρόπο με τον οποίο ο οργανισμός διαχειρίζεται 
το σάκχαρο στο αίμα και τον μεταβολισμό του. Πιο ειδικά 
το χλωρογενικό οξύ μειώνει την απορρόφηση της ζάχαρης 
στο γαστρεντερικό σωλήνα, έτσι ώστε το σώμα αρχίζει να 
χρησιμοποιεί το συσσωρευμένο στους ιστούς λίπος. Επί-
σης διεγείρει τη μεταβολική δραστηριότητα του ήπατος, η 
οποία καίει περισσότερο λίπος. Το χλωρογενικό οξύ εκτός 
από το ήδη υπάρχον και αποθηκευμένο στο σώμα λίπος 
μάχεται εξίσου αποτελεσματικά και το διατροφικό λίπος, 
του οποίου την απορρόφηση εμποδίζει κατά ένα πολύ με-
γάλο βαθμό.
Πρέπει να έχετε κατά νου σας πως το Green Coffee (Πρά-
σινοs Καφές) περιέχει καφεΐνη όπως ο κανονικός καφές.

CRANBERRY
ΚΡΑΝΜΠΕΡΡΥ
Το κράνμπερυ, τουλάχιστον σε ότι αφορά το ουροποιητικό 
σύστημα δουλεύει σαν ισχυρό αντιβιοτικό και σαν φυσικό 
διουρητικό. Το κράνμπερυ εμποδίζει την ανάπτυξη συγκε-
κριμένων βακτηρίων, περιλαμβανομένων των E coli, που 
συνδέονται με τις μολύνσεις της ουρικής οδού. 
Βοηθά στην αντιμετώπιση της χρόνιας πυελονεφρίτιδας.
Δρα προληπτικά για την νεφρολιθίαση και αν δημιουργη-
θούν πέτρες στα νεφρά συνεπικουρεί στην διάλυσή τους 
παράλληλα με άλλες θεραπευτικές δράσεις.
Είναι θεαματικά αποτελεσματικό στην περίπτωση της δυ-
σοσμίας των ούρων.
Η φλεγμονή της ουροδόχου κύστης (κυστίτιδα) είναι πολύ 

συνηθισμένη, ιδίως στις γυναίκες και προκαλείται κατά 
κανόνα από λοίμωξη με βακτήριο Ε. coli. Συνήθη συμπτώ-
ματα είναι η επιτακτική ανάγκη συχνής ούρησης, πόνος, 
κάψιμο ή ακόμη και αίμα στα ούρα. Έχει την ιδιότητα να 
κάνει τα ούρα πιο όξινα και να εμποδίζει το βακτήριο να 
προσκολλάται στα τοιχώματα της κύστης και των ουρη-
τικών οδών, με άριστα αποτελέσματα, ιδίως προληπτικά, 
κατά των επαναμολύνσεων που ακολουθούν συνήθως τις 
θεραπείες με αντιβιοτικά.
Ο αντιβακτηριακός μηχανισμός δράσης φαίνεται να είναι η 
ανάσχεση της βακτηριακής προσκόλλησης στην μεμβράνη 
των κυττάρων του ξενιστή. Οι προανθοκυανιδίνες, συστα-
τικό που βρίσκεται αποκλειστικά στα cranberries, ανα-
στέλλουν τις προσκολλητίνες ορισμένων οροτύπων του Ε. 
coli καθώς και άλλων βακτηριδίων.

Green Coffee

Φυσική Ξυλιτόλη
από Σημύδα

Cranberry



ALOE FEROX JUICE
ΧΥΜΟΣ ΑΠΟ ΦΡΕΣΚΑ ΦΥΛΛΑ ΑΓΡΙΑΣ 
ΑΛΟΗΣ FEROX
H αλόη Ferox, είναι ένα φυτό ιθαγενές που φύεται στην 
επαρχία Ferox στη Νότια Αφρική, και πουθενά αλλού στη 
γη!

>ΤΑ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΤΗΣ ΣΕ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ 
ΤΗΝ ΑΛΟΗ VERA
Aloe ferox-είναι ένα αγνό και φυσικό θεραπευτικό μέσο 
Aloe ferox-δεν είναι τοξικό  είναι αυτοφυές και άγριο Aloe 
ferox-έχει περισσότερες βιταμίνες, μέταλλα, αμινοξέα και 
πολυσακχαρίτες από την αλόη βέρα.
Στην ίδια ποσότητα χυμού η Aloe Ferox περιλαμβάνει τρεις 
φορές περισσότερες βιταμίνες, μέταλλα και ιχνοστοιχεία. 
Τα αμινοξέα είναι δύο φορές περισσότερα από την Aloe 
Vera. 
Περιέχει επίσης επιπλέον θρεπτικά συστατικά ζωτικής ση-
μασίας που δεν περιλαμβάνονται στα άλλα είδη αλόης. 
Παράγεται με συγκομιδή φύλλων με το χέρι, καθαρισμό με 
το χέρι και φυσική εξαγωγή του χυμού. Μόνο τα κατώτερα, 
ώριμα φύλλα μαζεύονται με το χέρι και η επεξεργασία τους 
πραγματοποιείται με παραδοσιακό τρόπο, ώστε να παρα-
χθεί χυμός και ζελέ υψηλότατης ποιότητας. 
Σε αντίθεση με τα περισσότερα προϊόντα αλόης βέρα, αυτή 
η αλόη ποτέ δεν φιλτράρεται και έτσι διατηρεί όλα τα φυ-
σικά ενεργά συστατικά. 
Η Aloe ferox ούτε αρδεύεται, ούτε καλλιεργείται με φυτο-
φάρμακα ή εντομοκτόνα.
Σε σύγκριση με την αλόη βέρα περιέχει 2-φορές υψηλότε-
ρο ποσοστό από τους υψηλού μοριακού βάρους πολυσακ-
χαρίτες (acemannan). Επίσης περιέχει σχεδόν διπλάσιες 
ποσότητες πρωτεΐνης (αμινοξέα), σίδηρο και ασβέστιο και 
είναι πιο ευχάριστη στη γεύση. 

Η Aloe Ferox-φυτό που έχει αναγνωριστεί ως ένα από τα 
πιο σημαντικά της μεγάλης οικογένειας αλόης.

>ΑΛΟΗ Η ΓΝΗΣΙΑ (ALOE VERA Η VULGARIS Η 
BARBADEnSIS
Την αποκαλούν «φυτό της αθανασίας» και τη θεωρούν ελι-
ξίριο μακροζωίας. Είναι από τα φυτά που χρησιμοποιήθη-
καν και εξακολουθούν να χρησιμοποιούνται για θεραπευ-
τικούς σκοπούς όχι μόνο από διαφορετικούς πολιτισμούς, 
αλλά και σε διαφορετικές εποχές

>ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΑΛΟΗΣ 
Φαίνεται να μειώνει τον κίνδυνο καρδιαγγειακών παθή-
σεων, να περιορίζει τους μυϊκούς και σκελετικούς πόνους, 
τους κολικούς και τις κρίσεις άσθματος. Επίσης, τονώνει 
την πεπτική λειτουργία και καταπολεμά διαταραχές, όπως 
η δυσκοιλιότητα και η δυσπεψία: Η αλόη βέρα έχει ουσια-
στική δράση σε διαταραχές του πεπτικού συστήματος όπως 
η καούρα, τα έλκη και το σύνδρομο του ευερέθιστου εντέ-
ρου. Συγκεκριμένα καταπραΰνει τον οισοφάγο και ελαττώ-
νει τις ενοχλήσεις της γαστροοισοφαγικής παλινδρόμησης. 
Παράλληλα η αλόη βοηθά στην καλύτερη λειτουργία του 
εντέρου. Ο χυμός Αλόη είναι αποτελεσματικός για τη θερα-
πεία των φλεγμονικών παθήσεων των εντέρων. Οι ερευ-
νητές κατέληξαν στο ότι η Αλόη ήταν ικανή να επαναφέρει 
την ισορροπία των εντέρων μέσω της ρύθμισης του γα-
στρικού ΡΗ ενώ αυξάνει τη γαστρική motility (ουσία) και 
αυξάνει το ειδικό βάρος των κοπράνων, μειώνοντας τη δι-
ασπορά των μικροοργανισμών, περιλαμβανομένου και του 
ζυμομύκητα. 
Η Αλόη βοηθά το ανοσοποιητικό σύστημα δίνοντας του τις 
ουσίες που περιέχει σε αφθονία και που χρειάζονται για 
μια ισχυρή άμυνα.

ΙΠΠΟΦΑΕΣ
Το έλαιον του Ιπποφαούς, είναι το σπουδαιότερο φυτικό 
συμπλήρωμα διατροφής με ουσίες βιολογικής δράσης, 
που απαιτούνται από τον ανθρώπινο οργανισμό.

>ΤΙ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΣΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ 
1. Τόνωση, ευεξία και ενέργεια, γρήγορη ανάρρωση και 
επούλωση των πληγών.
2. Ενίσχυση του ανοσοποιητικού, προστασία από τον καρ-
κίνο.
3. Προστασία και ενίσχυση του νευρικού συστήματος, μεί-
ωση του άγχους.
4. Ρύθμιση του μεταβολισμού.
5. Αντιμετώπιση της υπερπλασίας του προστάτη, παθήσε-
ων στο συκώτι, καθώς και γαστρεντερικών προβλημάτων, 
όπως η ελκώδης κολίτιδα, η οισοφαγίτιδα, η νόσος του 
Crohn.
6. Προστασία από καρδιαγγειακά προβλήματα, μείωση της 
κακής χοληστερίνης και του σακχάρου στο αίμα, προστα-
σία των αγγείων, ενίσχυση της κυκλοφορίας του αίματος.
7. Ανακούφιση από τα συμπτώματα της εμμηνόπαυσης, 
τους πόνους της περιόδου και προστασία του αναπαρα-
γωγικού συστήματος. 

8. Επανόρθωση ιστών και κυττάρων μετά από μεγάλη έκ-
θεση σε ακτινοβολία.
9. Προληπτική δράση εναντίον οφθαλμικών παθήσεων, 
όπως ο καταρράκτης και η εκφύλιση της ωχράς κηλίδας.
1O. Αποτοξίνωση του οργανισμού, οξυγόνωση και ανα-
νέωση των κυττάρων, αντιμετώπιση πρόωρης γήρανσης.
11. Αντιμετώπιση δερματικών προβλημάτων, όπως ακμή, 
δυσχρωμίες, έκζεμα, έγκαυμα, ψωρίαση, έκζεμα.

>ΤΟ ΕΛΑΙΟ ΤΟΥ ΙΠΠΟΦΑΟΥΣ ΠΕΡΙΕΧΕΙ:
• Πολυακόρεστα βασικά λιπαρά οξέα ωμέγα 6 και ωμέγα 3. 
• Περισσότερα από τα 90% των συνολικών λιπαρών
οξέων, είναι ακόρεστα λιπαρά οξέα.
• Το έλαιον του Ιπποφαούς περιέχει (17-20%).
• Ωμέγα-3, (28-30%).
• Ωμέγα-6, (36- 40 %).
• Ωμέγα-7 και Ωμέγα-9.
• Μονοακόρεστα λιπαρά οξέα ω9 (ελαϊκό οξύ).
• Είναι άριστη πηγή της αντιοξειδωτικής.
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COLLOSTRUM
ΠΡΩΤΟΓΑΛΑ
Το colostrum είναι το μητρικό γάλα των πρώτων ωρών μετά τη γέννα που 
παρέχεται από τη μητέρα στο παιδί της, είναι η πρώτη πολύτιμη θρεπτική ου-
σία. Το colostrum έχει μια μοναδική σύνθεση η οποία είναι πιο θρεπτική από 
το κοινό γάλα γιατί περιέχει μια υψηλή ποιοτική συγκέντρωση σημαντικών 
και απαραίτητων θρεπτικών συστατικών. Επειδή το colostrum είναι η πρώτη 
θρεπτική ουσία που παρέχεται από τη μητέρα στο νεογέννητο παιδί της η 
σύνθεση του, η ποιότητα του και η συνεισφορά του στην καλή λειτουργία και 
την ανάπτυξη του οργανισμού είναι πολύτιμη.

>ΘΡΕΠΤΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΟΥ COLOSTRUm.
Το πρωτόγαλα αποτελεί πλούσια πηγή πρωτεϊνών υψηλής βιολογικής αξίας 
(46.7%), υδατανθράκων (27.2%) και λιγότερο λίπος (18%). Οι σημαντικό-
τερες βιταμίνες και μέταλλα που περιέχει είναι οι βιταμίνες Α, Β12 και Ε και 
το Θείο (S, μέταλλο που έχει πολλαπλάσιες χρήσεις στο μεταβολισμό και ως 
τμήμα πολλών δομικών πρωτεϊνών σωμάτων) ενώ σε μικρότερη ποσότητα 
βρίσκονται οι υπόλοιπες βιταμίνες και μέταλλα. Το αγελαδινό Colostrum πε-
ριέχει από 10 έως και 20 φορές περισσότερους διατροφικούς παράγοντες 
και αντισώματα σε σχέση με το ανθρώπινο Colostrum και λόγω των μοναδι-
κών συστατικών και των (επιστημονικών) χαρακτηριστικών που διαθέτει και 
τα οποία δεν είναι σχεδιασμένα από την φύση αποκλειστικά για συγκεκριμέ-
νους οργανισμούς, είναι κατάλληλο για τον άνθρωπο και ιδανικό για όλες τις 
ηλικίες. Μεγάλος αριθμός επιστημονικών ερευνών σε ολόκληρο τον κόσμο, 
οδηγεί στο συμπέρασμα ότι το αγελαδινό Colostrum μπορεί να βοηθήσει 
στην ενίσχυση του ανοσοποιητικού συστήματος, της γαστρεντερικής οδού 
και γενικότερα στην καλή υγεία του ανθρώπου. Στο Colostrum περιέχεται 
το ένζυμο «τελομεράση». Η επιστήμη θεωρεί, ότι η τελομεράση δρα 
αναβολικά στην διεργασία γήρανσης των κυττάρων και επομένως 
αυξάνει το προσδόκιμο ζωής.

>ΠΙΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ, ΤΑ ΟΦΕΛΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΕΙΝΑΙ
•Προωθεί την σύνθεση και την αποκατάσταση του DNA και RNA.
•Βελτιώνει την άμυνα του οργανισμού: καταστρέφει ιούς – βακτήρια – μύκη-
τες (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.
•Έχει σημαντική αντιγηραντική δράση.
•Μειώνει την υπερπλασία του προστάτη και βελτιώνει την υγεία του προ-
στάτη.
•Μειώνει τα συμπτώματα των αλλεργιών.
•Οξύνει τις εγκεφαλικές λειτουργίες.
•Εξισορροπεί τα επίπεδα σακχάρου στο αίμα, βοηθώντας τους διαβητικούς 
ή τους υπογλυκαιμικούς.
•Αυξάνει τα επίπεδα ενέργειας του οργανισμού, ενισχύει τις καύσεις, βελτι-
ώνει τη μυϊκή σύσταση του σώματος και κατά συνέπεια τις αθλητικές επι-
δώσεις.
•Βοηθά στον σωστό σχηματισμό των οστών. 
•Προσφέρει αυξημένη προστασία έναντι Αλτσχάιμερ, AIDS και παρόμοιων 
ασθενειών.
•Έχει αντιοξειδωτική δράση .

>ΕΧΕΙ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ ΕΠΙΤΥΧΩΣ ΣΤΑ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ ΤΩΝ 
ΕΞΗΣ ΑΣΘΕΝΕΙΩΝ
Αναιμία, αρθρίτιδα, ρευματοειδή αρθρίτιδα, άσθμα, κολίτιδα, χρόνια κόπωση, 
γρίπη, βήχας, χρόνιοι πόνοι, πόνοι αρθρώσεων, κατάθλιψη, διαβήτης, καρ-
διακό φύσημα, νευρικές διαταραχές, ψυχικές διαταραχές, έλκος, έρπης, αι-
μορροΐδες, στρες, προβλήματα θυροειδούς, αυτοάνοσες ασθένειες. 

Επιπλέον έχει διαπιστωθεί, ότι οι αυξητικοί παράγοντες, που περιέχονται στο 
Colostrum, έχουν σημαντική δράση κατά της γήρανσης. Το δέρμα φαίνεται 
πιο νεανικό, κηλίδες γήρατος εξαφανίζονται, η οστική μάζα και πυκνότητα 
αυξάνονται και η σεξουαλική λειτουργικότητα βελτιώνεται ή επανέρχεται. 
Ισως να υπάρχει όντως η λεγόμενη πηγή νεότητας!

>ΑΡΘΡΙΤΙΔΑ ΚΑΙ ΑΝΟΣΟΑΝΤΙΔΡΑΣΗ
Οι πόνοι στις αρθρώσεις συχνά προκαλούνται από κάποια φλεγμονώδη 
διεργασία, που λέγεται αρθρίτιδα. Αρκετές επιστημονικές μελέτες υποστη-
ρίζουν, ότι οι φλεγμονές και οι συνοδοί πόνοι αποτελούν μια μορφή αυτο-
άνοσου νοσήματος ή αυτοάνοσης διαταραχής. Προκαλούνται, όταν το ανο-
σοποιητικό σύστημα εξακολουθεί να επιτίθεται σε αντιγόνα, ακόμα και όταν 
μια τέτοια αντίδραση δεν είναι πλέον αναγκαία. Πολλά, πολύ σοβαρότερα 
αυτοάνοσα νοσήματα, όπως π.χ. η μυϊκή δυστροφία η αμυοτροφική πλευρική 
σκλύρηνση (ALS) και το σκληροίδημα, είναι επίσης συνέπειες υπερλειτουργί-
ας του θύμου αδένα και του ανοσοποιητικού συστήματος.
Αποτελέσματα πρόσφατων μελετών αποδεικνύουν, ότι θειικές ενώσεις, που 
απαντώνται στη φύση, όπως η θειική γλυκοζαμίνη, δρουν θετικά σε φλεγμο-
νές και κυρίως στην περίπτωση της αρθρίτιδας. Το Colostrum είναι ιδιαίτερα 
πλούσιο στις συγκεκριμμένες θρεπτικές μικροουσίες, στις οποίες συγκατα-
λέγεται και το οργανικό θείο (MSM), γύρω από το οποίο στρέφεται σήμερα 
μεγάλο ενδιαφέρον. Το Colostrum είναι πράγματι μια από τις πιο πλούσιες 
πηγές MSM. Περιέχει και άλλα σημαντικά συστατικά, συμπεριλαμβανομένων 
δύο από τις αποτελεσματικότερες ενώσεις κατά των φλεγμονών. Για το λόγο 
αυτό είναι κατά πολύ αποτελεσματικότερο, απ’ ότι κάποια νέα φάρμακα με 
βάση το θείο.

>Ο ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΛΙΠΩΝ
Σε άρθρο του Iron man magazine (σοβαρό περιοδικό για Bodybuilder) 
ο Daniel Shawn εξηγεί, ότι ο αυξητικός παράγοντας IGF-1, που περιέ-
χεται στο Colostrum και μοιάζει με την ινσουλίνη, έχει ισχυρότερη αναβολική 
δράση από όλα τα γνωστά σκευάσματα, ακόμα και από τα στερεοειδή. Το 
IGF-1 είναι σε θέση να διεργείρει την «ανάπτυξη των μυών από μόνο του», 
γράφει ο Steve Shawn. «Το αγελαδινό Colostrum περιέχει υψηλότερη συ-
γκέντρωση σε IGF-1 απ’ ότι το ανθρώπινο Colostrum». Το ανθρώπινο IGF-1 
διαφέρει από το αγελαδινό IGF-1 μόνο σε τρία αμινοξέα στην αλυσίδα αμι-
νοξέων 67, η οποία σχηματίζει το μόριο IGF-1. Λόγω της ομοιότητας αυτής, 
το αγελαδινό IGF-1 είναι εξίσου αποτελεσματικό με την ανθρώπινη μορφή.»

Collostrum



ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΜΕ ΚΑΤΣΙΚΙΣΙΟ ΠΡΩΤΟΓΑΛΑ
ΣΕ ΣΚΟΝΗ ΚΑΙ ΣΕ ΚΑΨΟΥΛΕΣ 
Το γάλα που χρησιμοποιείται ως πρώτη ύλη προέρχεται από ελεγμένες κτηνοτροφικές 
μονάδες που δεν χρησιμοποιούν αντιβιοτικά, αυξητικές ορμόνες, pesticides, herbicides, 
γενετικά τροποποιημένα συστατικά, γλουτένη.
• 725 mg καθαρό κατσικίσιο πρωτόγαλα ανά κάψουλα.

ΧΥΜΟΣ ΝΟΝΙ 
Το Morinda Citrifolia ή noni είναι ένας από τους πιο θαυμαστούς καρπούς 
του κόσμου. Ευδοκιμεί στα παρθένα νησιά της Γαλλικής Πολυνησίας (Ταϊτή), 
όπου βρίσκεται το αρχαιότερο ηφαιστειογενές υπέδαφος της γης, ιδιαίτερα 
πλούσιο σε ορυκτά στοιχεία.

>ΔΥΟ ΜΟΝΑΔΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ ΣΤΟ ΝΟΝΙ 
Η ΠΡΟΞΕΡΟΝΙΝΗ
Εδώ και μερικές δεκαετίες κορυφαίοι γιατροί όπως ο Ραλφ Χαίνικε ανα-
κάλυψαν και προσδιόρισαν τις ευεργετικές για τον ανθρώπινο οργανισμό 
ιδιότητες δύο σπουδαίων ενζύμων:της προξερονίνης και της ξερονίνης. Το 
φρούτο, το οποίο οι κάτοικοι των νήσων του Νότιου Ειρηνικού ονομάζουν 
Νόνι, περιέχει σε μεγάλες ποσότητες την προξερονίνη, η οποία με συστημα-
τική κατανάλωση του συγκεκριμένου χυμού από τον άνθρωπο, διοχετεύεται 
στο αίμα και τελικά μέσω του ήπατος μετατρέπεται σε ξερονίνη, με μια σειρά 
πολύπλοκων διεργασιών. Το πολύτιμο αυτό ένζυμο μεταφέρεται σε όλα τα 
όργανα του σώματος, ενισχύοντας τη δημιουργία πρωτεϊνών, οι οποίες το-
νώνουν και αναζωογονούν την άμυνα του οργανισμού. Δεδομένου ότι οι 
περισσότερες τροφές που καταναλώνουμε καθημερινά έχουν υποστεί δεκά-
δες χημικές επεξεργασίες και η εξαιρετικά ωφέλιμη προξερονίνη απαντάται 
σπάνια σ’ αυτές, εύκολα διαπιστώνουμε πόσο η συχνή χρήση του χυμού με 
το σημαντικό αυτό ένζυμο, μπορεί να δράσει ευεργετικά στην υγεία του αν-
θρώπου των πόλεων.
Η ξερονίνη προκαλεί δραστηριοποίηση των ανενεργών ενζύμων, που βρίσκο-
νται στο λεπτό έντερο, έτσι είναι σημαντική για καλή πέψη, φυσική και συ-
ναισθηματική ενέργεια. Προστασία των κυττάρων και διατήρηση της μορφής 
και της ελαστικότητάς τους, ώστε οι θρεπτικές ουσίες να είναι σε θέση να 
διαπερνούν τα κυτταρικά τοιχώματα και να χρησιμοποιούνται στην δημιουρ-
γία υγιών ιστών. Χωρίς την εισχώρηση αυτών των θρεπτικών ουσιών στα 
κύτταρα, τα κύτταρα δεν μπορούν να επιτελέσουν σωστά τη λειτουργία τους. 
Χωρίς προξερονίνη για την παραγωγή της ξερονίνης, όλα μας τα κύτταρα και 
ο οργανισμός υφίστανται βλάβη. Το Νόνι έχει 40 φορές την Ξερονίνη 
από κάθε άλλο τρόφιμο.

>Η ΣΚΟΠΟΛΑΤΙΝΗ
Η σκοπολατίνη που περιέχει το Νόνι, θεωρείται από τα ισχυρότερα αντιφλεγ-
μονώδη και επουλώνει άμεσα τραύματα και μολύνσεις, και γιαυτό το λόγο 
το Νόνι περιελήφθη στον “Οδηγό επιβίωσης” των Αμερικανών στρατιωτών, 
κατά τη διάρκεια του β’ παγκοσμίου πολέμου κυριως σαν αντιφλεγμονώδες 
και για την ιδιοτητα του να βοηθα σημαντικα στην επουλωση των τραυματων, 
στην καταπολεμηση των αιμορραγιών και στην θεραπεια των επιμολυνσεων.

>ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ ΤΩΝ ΚΥΤΤΑΡΩΝ
Ανανεώνει το σώμα, αναζωογονεί τα κύτταρα, ρυθμίζει τη λειτουργία των 
κυττάρων, καθαρίζει το αίμα.

>ΑΝΤΙΓΗΡΑΝΤΙΚΟ
Έχει αντιγηραντικές ιδιότητες, ενισχύει την ευεξία, προστατεύει από τις τοξί-
νες και τους ρύπους, μειώνει τον κίνδυνο εμφάνισης ασθενειών που σχετί-
ζονται με τη γήρανση.

>ΤΟΝΩΤΙΚΟ
Προσφέρει ενέργεια, καταπολεμά την κόπωση, βελτιώνει την ψυχική διάθε-
ση, απελευθερώνει από το στρες. Έχει την ικανότητα να ενισχύει τις αντικα-
ταθλιπτικές ορμόνες του οργανισμού. Συνδυάζεται ωφέλημα με τις ορμόνες 
μελατονίνη και σεροτονίνη.

>ΑΝΤΙΟΞΕΙΔΩΤΙΚΟ
Διεγείρει το ανοσοποιητικό σύστημα. Μειώνει τον κίνδυνο ανάπτυξης καρκί-
νου, παρατηρήθηκε παρεμπόδιση της ανάπτυξης σε αρχικό στάδιο και παρε-
μπόδιση της ανάπτυξης του καρκινικού όγκου. 

>ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΑ
Ρύθμιση της εμμήνου ρύσης, κράμπες της περιόδου, υπερ-εμμηνόροια (υπερ-
βολική εμμηνόροια). Απουσία εμμήνου ρύσης (αποκατάσταση εάν απουσιά-
ζει). Κολπικές εκκρίσεις. Υπογονιμότητα. 
Υπάρχουν γυναίκες που υποφέρουν από πόνους περιόδου, έχουν ακανόνιστη 
περίοδο, πολυκυστικές ωοθήκες ή είναι στην περίοδο της εμμηνόπαυσης; Ο 
λόγος είναι ότι οι ορμόνες που παράγονται δεν έχουν κανονική δομή. Υπάρ-
χει ένα μόριο που αναλαμβάνει να φέρει τις ορμόνες στην κανονική τους 
δομή: Η Ξερονίνη.

>ΑΝΤΙΦΛΕΓΜΟΝΩΔΕΣ
Ανακουφίζει από τον πόνο, μειώνει τις φλεγμονές.

>ΕΞΑΡΤΗΣΕΙΣ
Αποδείχθηκε ότι ο χυμός είχε ουσιαστική συμβολή στην καταπολέμηση και τη 
θεραπεία από εξαρτήσεις όπως η νικοτίνη, η ηρωίνη, η κοκαΐνη, το αλκοόλ 
κ.λ.π.

>ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΟ
Ρυθμίζει την αρτηριακή πίεση, επενεργεί ευεργετικά στην κυτταρική δομή 
του κυκλοφορικού συστήματος.

>ΠΕΠΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ
Βελτιώνει την πέψη, το παχύ έντερο έχει ανάγκη την ξερονίνη, η οποία είναι 
υπεύθυνη για το διαχωρισμό των θρεπτικών ουσιών και την απόρριψη των 
άχρηστων υλικών.

>ΑΝΟΣΟΠΟΙΗΤΙΚΟ
Προστατεύει από ιογενή και βακτηριακά στελέχη που έχουν γίνει ανθεκτικά 
στα αντιβιοτικά.
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SODIUM BICARBONATE
ΔΙΤΤΑΝΘΡΑΚΙΚΗ ΣΟΔΑ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ 
ΓΙΑ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ
ΧΩΡΙΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ, ΧΩΡΙΣ ΓΛΟΥΤΕΝΗ, 
ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΣΘΕΤΑ

Όταν θελήσουμε να χρησιμοποιήσουμε την μαγειρική σόδα 
για θεραπευτικό σκοπό καλό θα ήταν να επιλέξουμε ένα 
προϊόν που θα είναι καλά ελεγμένο, ασφαλές από χημικά 
πρόσθετα και χωρίς αλουμίνιο το οποίο σε μακροπρόθε-
σμες χρήσεις μπορεί να γίνει τοξικό.
Όλοι οι σύγχρονοι ερευνητές επιμένουν και έχουν αποδεί-
ξει ότι όσο πιο όξινο είναι το σώμα μας τόσο.
1.Αδύναμο και αναποτελεσματικό είναι το ανοσοποιητικό 
μας σύστημα.
2.Ευνοείται η ανάπτυξη νεοπλασματικών φαινομένων.
3.Επιταχύνεται η ανάπτυξη των καρκινικών κυττάρων. 

4.Ευνοείται η ανάπτυξη μυκήτων και βακτηρίων όπως για 
παράδειγμα ο κάντιντα.

>ΤΟ SODIUm BICARBOnATE ΣΑΝ ΑΛΚΑΛΟΠΟΙΗΤΗΣ
Στο βιβλίο του «Κερδίζοντας τον πόλεμο με τον Καρκίνο», 
ο δρ Sircus γράφει:«Το όξινο ανθρακικό νάτριο είναι η γρη-
γορότερη μέθοδος για να την επιστροφή της αλκαλικότη-
τας του σώματος σε κανονικά επίπεδα. Το όξινο ανθρακικό 
είναι ανόργανο, πολύ αλκαλικό και όπως και άλλες ορυκτές 
ουσίες, στηρίζει έναν μεγάλο αριθμό βιολογικών λειτουρ-
γιών.
Το όξινο ανθρακικό νάτριο συμβαίνει να είναι ένα από τα 
πιο χρήσιμα φάρμακά μας επειδή η αλκαλική φυσιολογία 
είναι θεμελιώδους σημασίας για την ζωή και την υγεία».
Πολλές χημειοθεραπείες πράγματι περιλαμβάνουν σόδα 
για την προστασία των νεφρών του ασθενούς, την καρδιά 
και του νευρικού συστήματος.

LECITHIN
ΛΕΚΙΘΙΝΗ
Η λεκιθίνη είναι μια λιπαρή ουσία που παράγεται από το συκώτι και συ-
ντίθεται από χολίνη, μια φυσική ένωση που βρίσκεται σε όλα τα κύτταρα 
των φυτών και των ζώων. Διαδραματίζει σημαντικό ρόλο σε όλες σχεδόν τις 
βιολογικές διαδικασίες-συμπεριλαμβανομένης της μετάδοσης του νευρικού 
σήματος, την αναπνοή και την παραγωγή ενέργειας. 
Η λεκιθίνη είναι σημαντικό στοιχείο για όλες αυτές τις βιολογικές λειτουρ-
γίες και περισσότερο για τις μεταβολικές και ενεργειακές διαδικασίες του 
εγκεφάλου.

>ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΛΕΚΙΘΙΝΗΣ
Αποτελείται από φωσφατιδυλοχολίνες, οι οποίες είναι μια ομάδα φωσφολι-
πιδίων που το καθένα παράγεται από γλυκερόλη, φώσφορο, χολίνη και δύο 
λιπαρά οξέα που ποικίλουν κάθε φορά. 

>ΛΕΚΙΘΙΝΗ ΚΑΙ ΝΕΥΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ-ΕΓΚΕΦΑΛΟΣ
Ειδικά σε ότι αφορά τη λειτουργία του νευρικού μας συστήματος απειλεί-
ται ιδιαίτερα σε κάθε περίπτωση που υπάρχουν σημαντικές ανεπάρκειες σε 
βασικά συστατικά της λεκιθίνης εμφανίζοντας μια ποικιλία νευρολογικών 
διαταραχών. Τα πολύτιμα συστατικά της λεκιθίνης είναι ζωτικής σημασίας 
για την εύρυθμη λειτουργία του νευρικού συστήματος και για την διεξαγωγή 
και περάτωση πολλών μεταβολικών διαδικασίιών. Οι θήκες μυελίνης που 
προστατεύουν τους νευρώνες του εγκεφάλου της σπονδυλικής στήλης και 
τα χιλιάδες μίλια των νεύρων στο σώμα σας αποτελούνται κατά τα δύο τρίτα 
από λεκιθίνη.

>ΛΕΚΙΘΙΝΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΛΙΠΙΔΙΩΝ
Ως λιποτροπική ουσία η λεκιθίνη και ειδικά η χολίνη είναι κρίσιμη στην δι-
αχείριση και το κάψιμο του λίπους και στο μεταβολισμό της χοληστερόλης 
κυρίως μέσω του ήπατος.Η χολίνη είναι σημαντική για την καρδιά, αφού μαζί 
με το φολικό οξύ συμμετέχει στον μεταβολισμό της αμινοξικής ομοκυστίνης. 
Υπολογίζεται, ότι η τελευταία είναι υπεύθυνη για κάποιες καρδιακές-αγγει-
ακές παθήσεις. Η λήψη λεκιθίνης συμβάλλει και στην μείωση της βλαβερής 
χοληστερόλης.

>ΛΕΚΙΘΙΝΗ ΚΑΙ ΣΥΚΩΤΙ
Είναι γνωστό προ καιρού, ότι η λεκιθίνη και η χολίνη είναι σημαντικές για 
την σωστή λειτουργία του συκωτιού. Η έλλειψή τους οδηγεί στην δραμα-
τική επιδείνωση της κατάστασης και γρήγορο θάνατο των καλλιεργημένων 
κύτταρων του συκωτιού, λεγόμενα in-vitro. Στα πειραματόζωα η έλλειψη 
χολίνης οδηγεί γρήγορα σε καρκίνο του συκωτιού.Η παρακολούθηση υγειών 
εθελοντών, οι οποίοι δέκτηκαν να λάβουν ελλειπή σε χολίνη τροφή δείχνουν, 
ότι μόνο για μερικές βδομάδες οδηγεί σε δυσλειτουργίες του συκωτιού. Κοι-

ταγμένο απ’ αλλη μεριά, η λεκιθίνη προφυλάσσει μέχρι σημείου το συκώτι 
από κακώσεις, συνδεδεμένες με την χρήση οινοπνευματώδη ποτών.

>ΩΦΕΛΕΙΑ ΛΗΨΗΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ ΛΕΚΙΘΙΝΗΣ
Η λεκιθίνη είναι ένα απαραίτητο θρεπτικό συστατικό για να έχουμε καλή 
υγεία, ζωντάνια και είναι απαραίτητη για αναζωογόνηση. Η λεκιθίνη είναι 
ένα από τα κύρια θρεπτικά συστατικά στα κύτταρα των εγκεφαλικών νεύρων 
και στο σπέρμα.
Είναι απαραίτητη για τη δομή των κυτταρικών μεμβρανών. Είναι ένας φυ-
σικός γαλακτωματοποιητής του λίπους αυτό δε σημαίνει ότι η λεκιθίνη έχει 
μία ιδιαίτερη χημική δομή που συγκρατεί τις ελαιώδεις και υγρές φάσεις 
διαφόρων τροφών μαζί. Αυτό της δίνει και το όνομα γαλακτωματοποιητής. 
Ως φυσικός γαλακτωματοποιητής του λίπους προλαμβάνει τη συσσώρευση 
χοληστερίνης. Η λεκιθίνη αυξάνει την απέκκριση των αποβλήτων από ουδέ-
τερα στεροειδή μόρια. Αυτό μπορεί να μειώσει την απορρόφηση της διατρο-
φικής χοληστερόλης από τα περιεχόμενα του εντέρου, ενώ μπορεί επίσης να 
περιορίσει την επαναπορρόφηση της ενδογενούς χοληστερόλης από τη ροή 
του αίματος. Η λεκιθίνη μπορεί να αυξήσει την ικανότητα που έχει η χολή να 
διαλύει τη χοληστερόλη. Επιβραδύνει την αρτηριοσκλήρυνση. 
Είναι καλή πηγή της αναζωογονητικής βιταμίνης Ε. Η λεκιθίνη είναι μια πολύ 
πλούσια πρωταρχική πηγή χολίνης, η οποία είναι απαραίτητη για τη δημιουρ-
γία της ακετυλοχολίνης, ενός νευροδιαβιβαστή που είναι ιδιαίτερα σημαντι-
κός για τη φυσιολογική εγκεφαλική λειτουργία. Βοηθά στην πρόληψη από 
πέτρες της χολής.
Υπάρχουν πολλές αντικρουόμενες μελέτες σχετικά με τη χρήση της λεκιθίνης 
στη γεροντική άνοια. Μια δοκιμή που πραγματοποιήθηκε το 1996 έδειξε ότι 
η φωσφατιδυλοσερίνη που προέρχεται από λεκιθίνη σόγιας βελτιώνει τις 
διανοητικές διαταραχές. 
Υπάρχουν μερικές μελέτες που αποδεικνύουν ότι το περιεχόμενο της μυ-
ελίνης σε φωσφολιπίδια μειώνεται στους πάσχοντες από πολλαπλή σκλή-
ρυνση. Τα συμπληρώματα λεκιθίνης ή χολίνης μπορεί να συμβάλλουν στην 
επιβράδυνση της επιδείνωσης της κατάστασης των περιβλημάτων μυελίνης 
των νεύρων.

Sodium Bicarbonate

Lecithin



ΜΑΓΙΑ ΜΠΥΡΑΣ 
Σε αποξηραμένη μορφή, η μαγιά (ένα είδος μύκητα) που 
χρησιμεύει στην παρασκευή της μπύρας, καταναλώνεται 
και για θεραπευτικούς λόγους, καθώς είναι τροφή ιδιαίτε-
ρα πλούσια σε πρωτεΐνες και βιταμίνες, ιδίως του συμπλέγ-
ματος Β ενώ διαθέτει και αρκετά ιχνοστοιχεία όπως κάλιο, 
ασβέστιο, σίδηρο και νάτριο. Εκτός από αναζωογονητική, η 
δράση της είναι επουλωτική, αντιαναιμική, αποτοξινωτική 
και ευεργετική για την πέψη, καθώς περιορίζει τη σηπτική 
αντίδραση του εντέρου. Επιπλέον, η μαγιά συνιστάται σε 
περιπτώσεις φλεγμονής του νευρικού συστήματος, καθώς 
και σε δερματικές παθήσεις. Για θεραπευτικούς σκοπούς, η 
μαγιά διατίθεται στο εμπόριο σε μορφή σκόνης ή δισκίων. 
Το σκεύασμα που πωλείται ως «μαγιά μπύρας» στα 
καταστήματα υγείας είναι αδρανές, οπότε δεν μπορεί 
να δημιουργήσει ζυμώσεις. Η ανεπεξέργαστη, φυσική 
μαγιά μπύρας δεν έχει βιταμίνη Β12. η συγκεκριμένη βιτα-
μίνη προστίθεται στο προϊόν.
Πλούσιο σε βιταμίνες του συμπλέγματος Β και αμινοξέα, 
συμβάλλει στην καλή λειτουργία του νευρικού συστήματος. 
Είναι ευεργετική για την ακμή, ενώ τονώνει τα μαλλιά δια-
τηρώντας τη λάμψη τους και ενισχύει τους μυς. Ιδανικό για 
αθλητές, ηλικιωμένους αλλά και για όσους ακολουθούν 

δίαιτα αδυνατίσματος.
•Βοηθά στη σωματική κόπωση. 
•Τονώνει το μυϊκό σύστημα και ανακουφίζει από τις 
κράμπες λόγω του μαγνησίου που περιέχει. 
•Καταπολεμά την δυσκοιλιότητα καθώς και τις χρόνι-
ες διάρροιες μιας και βελτιώνει την εντερική χλωρίδα 
•Αντιμετωπίζει τις χρόνιες δυσπεψίες. 
•Είναι χρήσιμη στην ρύθμιση της χοληστερίνης. 
•Ενισχύει το νευρικό σύστημα εξαιτίας της χολίνης 
και του συμπλέγματος της βιταμίνης Β που περιέχει 
•Έχει αντιφλογιστική δράση στην νεανική ακμή και 
στο δερματικό έκζεμα. 
•Μειώνει την τριχόπτωση. 
•Τελευταία γίνονται μελέτες για την χρήση μαγιάς 
της μπύρας σε διαβητικούς ασθενείς. Παρατηρήθη-
κε μείωση μέχρι και 30% στις τιμές σακχάρου λόγω 
του χρωμίου το οποίο αποδεδειγμένα ρίχνει τα επί-
πεδα γλυκόζης στο αίμα. Οι χορτοφάγοι συχνά επι-
λέγουν την μαγιά μπύρας σαν κορυφαίο διατροφικό 
συμπλήρωμα μιας και ο αποκλεισμός του κρέατος 
προκαλεί πτώση των επιπέδων των βιταμινών του 
συμπλέγματος Β.

ΠΡΟΠΟΛΗ 
Η πρόπολη είναι ρητινώδης κολλητική ουσία που συλλέγουν οι μέλισσες από 
διάφορα φυτά, την εμπλουτίζουν με κερί, γύρη, ένζυμα και άλλες ουσίες και 
τη χρησιμοποιούν για να στεγανοποιήσουν και απολυμάνουν το εσωτερικό 
της φωλιάς τους.
Η ακριβης χημικη συσταση της προπολης ειναι ακομη αγνωστη, και για τον 
λογο αυτο δεν μπορει να παρασκευαστει στο εργαστηριο. 

>ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ
Εκδηλώνει αντιμικροβιακές, αντισηπτικές, αντιφλεγμονώδεις, αντιοξειδωτι-
κές, αντικαρκινικές, επουλωτικές και ανοσοδιεγερτικές ιδιότητες
Παθήσεις και φλεγμονές των ματιών. Λοιμώξεις της στοματικής κοιλότητας, 
δοντιών, αναπνευστικού, χρόνιας πνευμονίας και άσθμα. Φαρυγγίτιδα, ωτίτι-
δα και μέση ωτίτιδα. Έλκος στομάχου, προστάτη, παγκρεατίτιδα. Γυναικολο-
γικές παθήσεις. Μυκητιάσεις και ιώσεις. 
Είναι γνωστό πως εκχύλισμα πρόπολης 30% με αλκοόλη κάνει καλό για την 
θεραπεία εκζεμάτων και δερματικών παθήσεων.
Η πρόπολη είναι το προϊόν που έχει κυρίως χρησιμοποιηθεί, καθώς δρα ανα-
σταλτικά στην παθογόνο δράση του Bacillus tuberculosis, ενός από τους 
υπεύθυνους παράγοντες της πνευμονίας, ενισχύει την άμυνα του οργανι-
σμού ενάντια στο βακτήριο του Koch (M. tuberculosis), υπεύθυνο παράγο-
ντα της φυματίωσης. Η πρόπολη, λόγω των φλαβονοειδών στοιχείων που 
περιέχει δρα ενάντια στο σταφυλόκοκκο και στο στρεπτόκοκκο, που είναι 
υπεύθυνοι για τις μολύνσεις της στοματικής κοιλότητας. 
Ακόμη, τα φλαβονοειδή είναι υπεύθυνα για την δράση της εναντίον των ιών 
του τύπου έρπη και των αδενο-ιών. Η πρόπολη δρα προφυλακτικά ενάντια 
στον ιό της γρίπης, στην ηπατίτιδα Β και στον έρπη ζωστήρα.Αποδεικνύεται 
αποτελεσματική εναντίον των επιθέσεων των παθογόνων μυκήτων στην επι-
δερμίδα.Τέλος, έχει αντιπαρασιτική δράση. 

Η πρόπολη είναι αποτελεσματική στην αναστολή των παρασίτων, όπως Τρι-
χομονάδα, Τρυπανόσωμα κτλ. Η αντιπαρασιτική της δράση οφείλεται στην 
αναστολή της σύνθεσης της πρωτεϊνης τους.
•Η πρόπολη έχει θετικά αποτελέσματα στη θεραπεία των αγγειοκινητικών 
νεύρων που προκαλούν την καταρροή των αναπνευστικών κυττάρων. 
•Χρησιμοποιείται στην αντιμετώπιση του έλκους και προβλημάτων του προ-
στάτη.
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