
Αντιοξειδωτική φόρμουλα 
20 φορές πιο ισχυρή από τη βιταμίνη C 

και 50 φορές πιο ισχυρή από τη βιταμίνη E

Τα Αυθεντικά Masquelier’sΤΜ OPCs από σπόρους 

σταφυλιού και επιπλέον μύρτιλλα και cranberries
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Συνιστώμενη Δόση: Ενήλικες: 1-3 κάψουλες, 2 φορές την ημέρα, σε άδειο στομάχι 
με φρούτα ή χυμό για μέγιστη απορρόφηση. Η μέγιστη δόση (6 κάψουλες την ημέρα) 
προτείνεται σα δόση εφόδου για 10-14 ημέρες και μετά η δοσολογία συνεχίζεται με 2 
κάψουλες την ημέρα. Η κάψουλα μπορεί να ανοιχτεί και το περιεχόμενο να αναμειχτεί με 
χυμό. Πίνετε άφθονο νερό κατά τη διάρκεια της ημέρας.

Αρ. ΕΟΦ: 75229/06 Ο αριθμός γνωστοποίησης στον ΕΟΦ δεν επέχει θέση άδειας κυκλοφορίας.

Διαθεσιμότητα: 60 κάψουλες
Κάθε κάψουλα - κατάλληλη για χορτοφάγους - περιέχει:
Αυθεντικά Masquelier’s™ OPCs (από σπόρους σταφυλιού Vitis vinifera): ......... 50mg
(98% συνολικές πολυφαινόλες, 65% ολιγομερείς προανθοκυανιδίνες (OPCs), 30% μονομερείς κατεχίνες 
& επικατεχίνες, 3% γαλλικό οξύ)
Εκχύλισμα μύρτιλλων 100:1 (25% ανθοκυανιδίνες) (Vaccinium myrtillus) ......... 10 mg
Σκόνη cranberries (Vaccinium macrocarpon)  ................................................... 290 mg
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Eισάγεται από τον Καναδά

www.florahealth.com

σχετίζονται με την κακή 
κυκλοφορία του αί-
ματος στα μάτια, όπως 
γεροντικός καταρρά-
κτης, μυωπία, ανε-
παρκής νυκτερινή 
όραση, γλαύκωμα, 
αμφιβληστροειδική 
αιμορραγία (των δια-
βητικών), ωχρή κη-
λίδα, φωτοευαισθησία, κούραση από έκθεση σε οθόνες και 
γενικότερα τη μειωμένη ικανότητα όρασης.

Όλα τα αντιοξειδωτικά δεν είναι ίδια…
 Κάθε αντιοξειδωτικό βοηθά τον οργανισμό, αλλά - σύμφω-
να με πληθώρα ερευνών – μόνο τα OPCs είναι αποτελεσμα-
τικά στην ενδυνάμωση των αιμοφόρων αγγείων και στην 
επανόρθωση του κολλαγόνου. Έχουν επίσης τις ισχυρότε-
ρες αντιμικροβιακές και αντιικές ιδιότητες, εμποδίζοντας τα μι-
κρόβια να προσκολλώνται στις κυτταρικές μεμβράνες και τους 
ιούς να διεισδύουν στα κύτταρα. Είναι τα μοναδικά που απο-
τρέπουν την απελευθέρωση ισταμίνης μέσω της προστασί-
ας των ανοσοκυττάρων από την ενζυμική αποδόμηση – σημα-
ντικό για ανακούφιση από αλλεργίες και αλλεργική ρινίτιδα.

Φλαβονοειδή: η υγεία είναι «κόκκινη»!
 Πολύτιμη και σημαντική ομάδα φυσικών ουσιών, τα φλα-
βονοειδή βρίσκονται στα σταφύλια, τα μύρτιλλα, τα μούρα 
και τα cranberries. Δίνουν το κόκκινο χρώμα στα φρούτα 
και αποτελούν ισχυρούς θεραπευτικούς παράγοντες. Έχουν 
αποδεδειγμένη αποτελεσματικότητα στην βελτίωση του κυ-
κλοφορικού, την ενδυνάμωση των τοιχωμάτων των αγ-
γείων, των φλεβών και της καρδιάς, ακόμα και σε διαβη-
τικούς. Μειώνουν την ευθραυστότητα και τη διαπερατότητα 
των τριχοειδών αγγείων, εμποδίζουν τις ευρυαγγείες, την 
κατακράτηση υγρών αλλά και την εναπόθεση αθηρωμα-
τικής πλάκας. Πολυάριθμες μελέτες δείχνουν ότι ειδικά το 
εκχύλισμα των σπόρων σταφυλιού είναι εξαιρετικό για τη 
φλεβική ανεπάρκεια που προκαλεί οίδημα, πόνο, πρή-
ξιμο, κόπωση, κνησμό και κράμπες.
Παρέχουν φυσική προστασία από τη φθορά που προκαλεί 
η υπεριώδης ακτινοβολία (UV). Επίσης μπορούν να προ-
στεθούν στην καθημερινή αγωγή της θεραπείας αθλητικών 
και χειρουργικών τραυμάτων. 

Cranberries και Μύρτιλλα
 Τα cranberries έχουν αποδειχτεί ευεργετικά για την αντι-
μετώπιση των φλεγμονών του ουροποιητικού συστή-
ματος, επειδή εμποδίζουν τα βακτήρια, συμπεριλαμβανο-
μένου του E.Coli, να εγκαθίστανται και να πολλαπλασιάζο-
νται προκαλώντας λοιμώξεις. 
 Η θεραπευτική δράση των μπλε ανθοκυανιδών των μύρ-
τιλλων αναδείχτηκε ήδη από τον 2ο Παγκόσμιο Πόλεμο, 
όταν η RAF βελτίωνε σημαντικά τη νυκτερινή όραση των πι-
λότων της με την κατανάλωση μύρτιλλων. 
 Μελέτες έχουν καταδείξει ότι τα μύρτιλλα βελτιώνουν 
την υγεία των ματιών, σε σχέση με όλες τις παθήσεις που 

Καρδιαγγειακό 
Βοηθούν τη φυσιολογική ροή του αίματος.

Κυκλοφορικό 
Διατηρούν την ελαστικότητα των τοιχωμάτων των 97.000 χλμ. αγγεί-
ων του σώματος και περιορίζουν τις ευρυαγγείες (σε πόδια, μάτια, 
πρόσωπο). Εμποδίζουν την εναπόθεση χοληστερίνης και το σχηματι-
σμό αθηρωματικής πλάκας.

Αγγεία των ποδιών 
Ενισχύουν τις αδύναμες/πρησμένες φλέβες των ποδιών, μειώνουν 
την κατακράτηση υγρών, ανακουφίζουν από πόνους-οιδήματα.

Επιδερμίδα 
Δρουν σαν καλλυντικό «από μέσα». Αποτρέπουν την εμφάνιση 
των ορατών σημαδιών της πρόωρης γήρανσης, όπως ρυτίδες και 
δυσχρωμίες. Προστατεύουν το κολλαγόνο από τα καταστρεπτικά 
ένζυμα και τις ελεύθερες ρίζες. Επίσης λειτουργούν σαν αντηλιακό 
προστατευτικό φίλτρο ενάντια στην υπεριώδη ακτινοβολία.

Αλλεργίες 
Μπλοκάρουν την απελευθέρωση ισταμίνης, ανακουφίζοντας έτσι 
από αλλεργίες και άσθμα.

Μολύνσεις του ουροποιητικού 
Τα συμπυκνωμένα cranberries βοηθούν στην αντιμετώπιση των ου-
ρολοιμώξεων και παρέχουν πρόσθετα βιοφλαβονοειδή. 

Όραση 
Τα ευεργετικά μύρτιλλα βοηθούν τα μάτια και την όραση γενικά.

Eπιλέξτε το
Beyond Grape Seed® 

Περιέχει ΟPCs από σπόρους σταφυλιού, Mύρτιλλα 
και Cranberries, αντιοξειδωτικά με επιστημονική τεκμηρίωση 

για την ωφέλεια στην υγεία μας

Τα Μasquelier’s ΟPCs  
είναι ικανά να δώσουν ηλεκτρόνια 
στις ασταθείς ελεύθερες ρίζες και να 
τις εξουδετερώσουν χωρίς τον κίνδυ-
νο να γίνουν αυτά τα ίδια ασταθή.
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αν είστε έγκυος, θηλάζετε, βρίσκεστε υπό φαρμακευτική αγωγή ή αντιμετωπίζετε προβλήματα υγείας.
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Beyond
Grape Seed®



Πριν από 50 χρόνια στο Bordeaux της Γαλλίας, ο Dr. Jacques 
Masquelier, επίτιμος καθηγητής Ιατρικής και πρωτοπόρος 

ερευνητής, έκανε μια από τις σημαντικότερες ανακαλύψεις 
στη Διατροφολογία. Απομόνωσε ένα πανίσχυρο αντιο-
ξειδωτικό από τους σπόρους της ποικιλίας σταφυλιών 
Semillon, που προστατεύει τα κύτταρα και τους ιστούς, 
εξουδετερώνοντας τα μόρια που ονομάζουμε ελεύθερες 
ρίζες. Σήμερα, αυτό το αντιοξειδωτικό είναι γνωστό σαν Ολι-
γομερείς Προανθοκυανιδίνες (OPCs). 
 Η επιστημονική ομάδα του Masquelier πραγματοποίησε 
πλήθος ερευνών, ελέγχων και κλινικών δοκιμών για τα OPCs, 
των οποίων η αποτελεσματικότητα είναι αναγνωρισμένη από 
την παγκόσμια ιατρική κοινότητα. Ενδεικτικά, το Γαλλικό Υπουρ-
γείο Υγείας συστήνει τη χρήση των αυθεντικών Masquelier’s 
OPCs σε 3 συνταγογραφούμενα φάρμακα για τη θεραπεία των 
αγγείων. 
 Η μακρόχρονη έρευνα ταυτοποίησε τον τρόπο με τον οποίο 
οι ελεύθερες ρίζες συντελούν στην καταστροφή των κυττά-
ρων. Επειδή η καταστροφή των κυττάρων βρίσκεται στη 
βάση των περισσοτέρων προβλημάτων υγείας και της 
γήρανσης ειδικότερα, η προστασία μας από τη δράση 
των ελεύθερων ριζών είναι ένα σημαντικό προληπτικό 
μέτρο για μια μακρά και υγιή διαβίωση. 
 Τα Αυθεντικά Masquelier’s OPCsΤΜ παρασκευάζονται στη 
Γαλλία από το μοναδικό αδειοδοτημένο εργαστήριο στον κό-
σμο για την παραγωγή φαρμακευτικών OPCs. Η Flora δημι-
ούργησε το Beyond Grape Seed®, μια ισχυρή αντιοξειδω-
τική φόρμουλα, συνδυάζοντας τα Αυθεντικά Masquelier’s 
OPCs με ένα πλήρες φάσμα βιοφλαβονοειδών από μύρτιλλα 
και cranberries.

OPC’s:
Ένα δραστικό 
αντιοξειδωτικό
  Τα Αυθεντικά Masque-
lier’s OPCs είναι 20 φο-
ρές ισχυρότερα από 
τη βιταμίνη C και 50 
φορές αποτελεσματι-
κότερα από τη βιταμίνη 
E στην ικανότητα εξου-
δετέρωσης των ελεύ-
θερων ριζών. Τα OPCs 
είναι ικανά να «παρέ-
χουν» ηλεκτρόνια στις 
ασταθείς χημικά ελεύ-
θερες ρίζες και να τις 
εξουδετερώνουν χωρίς 
τον κίνδυνο να γίνονται 
ασταθή τα ίδια.
 ‘Ετσι, προστατεύουν 

τα κύτταρα και τους ιστούς μπλοκάροντας τα καταστρεπτικά έν-
ζυμα. Επίσης διαπερνούν τόσο τις υδατοδιαπερατές όσο και τις 
λιποδιαπερατές κυτταρικές μεμβράνες. Έχουν την ικανότητα 
να διασχίζουν ακόμα και τον αιματοεγκεφαλικό φραγμό, προ-
στατεύοντας τα αγγεία, τους ιστούς του εγκεφάλου (ευεργε-
τικά σε περιπτώσεις εκφυλιστικών παθήσεων π.χ.Alzheimer) και 
το κεντρικό νευρικό σύστημα.

Ευεργετούν το αγγειακό σύστημα
 Τα OPCs βοηθούν στην ενδυνάμωση του αγγειακού συστήμα-
τος συνολικά. 
 Διατηρούν τη δομή και την ακεραιότητα των αρτηριών, των 
φλεβών, των αγγείων και των λεμφαγγείων. Βελτιώνουν τη 
φλεβική ανεπάρκεια, το κακό κυκλοφορικό των κάτω άκρων 
και τους κιρσούς.  Τα OPCs προλαμβάνουν τη ρήξη των τριχο-
ειδών αγγείων σε πόδια, μάτια και δέρμα και μειώνουν την 
κατακράτηση των υγρών. Χωρίς τα OPCs, τα καταστρεπτικά 
ένζυμα είναι ελεύθερα να επιτεθούν στη δομή των αιμοφόρων 
αγγείων. Επιπλέον οι ελεύθερες ρίζες εκφυλίζουν αυτά τα αγγεία, 
προκαλώντας ρωγμές που δεσμεύουν την «κακή» χοληστε-
ρίνη (LDL). Άπαξ και η LDL χοληστερίνη δεσμευτεί, προσελκύει 
ασβέστιο. Η χοληστερίνη και το ασβέστιο δημιουργούν πλάκα, η 
οποία στενεύει τις αρτηρίες και δημιουργεί πρόσφορο έδαφος για 
τη δημιουργία θρόμβων του αίματος.

Ενισχύουν το Κολλαγόνο
 Το κολλαγόνο που παράγεται 
φυσιολογικά από τον οργανισμό 
(και όχι το ζωικό που κυκλοφορεί 
ως συμπλήρωμα) είναι απαραίτητο 
και μείζον συστατικό των μυών, των 
τενόντων, των συνδέσμων, των δο-
ντιών, των ούλων, των ματιών και των αιμοφόρων αγγείων.
 Τα OPCs προσκολλώνται στο κολλαγόνο, όπου μπλοκάρουν 
τις βλαπτικές συνέπειες των αποσυνθετικών ένζυμων, όπως εί-
ναι η κολλαγενάση. Αυτή η προστατευτική δράση ενισχύει την 
πρωτεΐνη του κολλαγόνου, βελτιώνοντας την ελαστικότητα 
και την ανθεκτικότητά του.
 Το κολλαγόνο, η βασική πρωτεΐνη των  συνδετικών ιστών, 
υπάρχει μέσα στον οργανισμό μας σε ζεύγη ινών. Δεσμοί υδρο-
γόνου συνδέουν αυτά τα ζεύγη σε μοριακές αλυσίδες και δί-
νουν στο κολλαγόνο την ισχυρή δομή του. Καθώς γερνάμε, το 
κολλαγόνο αδυνατίζει από τον υπερβολικό επιχιασμό (cross-
linking). Ο επιχιασμός συμβαίνει όταν οι δεσμοί μεταξύ των ινών 
του κολλαγόνου αδυνατίζουν από την έκθεση στις ελεύθερες 
ρίζες. Τα OPCs βοηθούν στον σχηματισμό και την ενδυνάμω-
ση των γεφυρών υδρογόνου, που συγκρατούν συνεκτικά τα 
νήματα του κολλαγόνου μεταξύ τους. Το αδύνατο και μη 
ελαστικό κολλαγόνο συνεισφέρει στην πρόωρη γήρανση. Τα 
ορατά σημάδια του αδύνατου κολλαγόνου είναι οι ρυτίδες και 
το «κρεμασμένο» δέρμα. Τα OPCs στο Beyond Grape Seed υπο-
στηρίζουν την ικανότητα του οργανισμού να διατηρήσει και να 
ενισχύσει την υγεία των συνδετικών ιστών και την ελαστι-
κότητα της επιδερμίδας. 

Υποστηρίζουν τις αρθρώσεις
 Εκτός από ισχυρό αντιοξειδωτικό, τα OPCs έχουν αντιφλεγ-
μονώδη δράση και, σε συνδυασμό με την εξαιρετική ιδιότη-
τά τους να ενισχύουν το κολλαγόνο και να προλαμβάνουν την 
αποδόμησή του, αποτελούν πολύτιμο βοήθημα για την οστεο-
αρθρίτιδα και τη ρευματοειδή αρθρίτιδα.

Χηλικοποίηση
 Τα OPCs συμβάλλουν στη βιοχημική διαδικασία της χηλικο-
ποίησης, που βοηθά ώστε τα μέταλλα (όπως σίδηρος, ψευ-
δάργυρος, χαλκός και μαγγάνιο) να απορροφώνται από το 
σώμα μας, χωρίς να παίρνουν τη μορφή ιόντων και να γίνονται 
έτσι επικίνδυνα «προ-οξειδωτικά» για τον οργανισμό.

Γρήγορη απορρόφηση
 Τα OPCs στο Beyond Grape Seed® είναι τα ταχύτερα απορ-
ροφούμενα αντιοξειδωτικά. Η απορρόφηση ξεκινά 10’ μετά 
την είσοδο στο πεπτικό σύστημα. Η μέγιστη απορρόφηση επι-
τυγχάνεται μέσα σε 45’. Μετά από 7 ώρες, το επίπεδο είναι ακό-
μα στο 1/3 της μέγιστης συγκέντρωσης. Τα OPCs παραμένουν 
στους συνδετικούς ιστούς και το κολλαγόνο μέχρι και 72 ώρες 
μετά τη λήψη τους.

Ασφάλεια
 Το Beyond Grape Seed® είναι απόλυτα ασφαλές και ΔΕΝ έχει 
παρενέργειες, αντενδείξεις ή  αλληλεπιδράσεις με φάρμακα.Προστατεύει το γενετικό μας υλικό από τη φθορά και τη γήρανση, που προκαλούν το οξυγόνο, ο ήλιος και η ηλικία

Η μοναδική Αντιοξειδωτική φόρμουλα 
με επιστημονική τεκμηρίωση για τα ευεργετικά  

αποτελέσματα στην υγεία μας. 

Τα Αυθεντικά Masquelier’s OPCs δυναμώνουν το Κολλαγόνο, κα-
θώς προλαμβάνουν την επίθεση των ένζυμων, την καταστροφή από 
τις ελεύθερες ρίζες και τον υπερβολικό επιχιασμό (cross-linking).

Αρ. ΕΟΦ:  75229/29.11.2006

Dr. Jacques Masquelier

Τα καταστρεπτικά ένζυμα ελαστάση και κολλαγενάση 
συνδέονται με συγκεκριμένους υποδοχείς στο κολλα-
γόνο. «Κλειδωμένα» στην συγκεκριμένη θέση, αυτά 
τα ένζυμα αδυνατίζουν το κολλαγόνο και προκαλούν 
«επιχιασμό».

Η ελαστάση και η κολλαγενάση δεν μπορούν να συν-
δεθούν με τους υποδοχείς του κολλαγόνου επειδή τα 
ΟPCs έχουν μπλοκάρει τους υποδοχείς.

Όραση

Που δρουν τα OPCs

Mύτη

Ούλα

Πνεύμονες

Στομάχι

Κοιλιά

Οστά

Φλεβική
Μικροκυκλοφορία

Εγκέφαλος

Καρδιά

Επιδερμίδα

Αρθρώσεις

Αρτηρίες
Αγγεία


