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Όταν κάθε μέρα είναι μια άσχημη μέρα 
για τα μαλλιά, την επιδερμίδα και τα νύχια...

Ε Ι Δ Ι Κ Ε Σ  Π Λ Η Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Ε Σ
Διαθεσιμότητα: 90 χορτοφαγικές κάψουλες
Συστατικά: Κάθε χορτοφαγική κάψουλα των 500 mg περιέχει:
Δραστικά συστατικά: Υδατικό εκχύλισμα Spring Horsetail (Equisetum arvense) που 
παρέχει 10 mg silica (διοξείδιο του πυριτίου) και δίνει ισοδύναμα 4,7 mg στοιχειακού 
οργανικού πυριτίου (silicon).
Έκδοχα: Μικροκρυσταλλική κυτταρίνη και άλας του μαγνησίου (φυτικής προέλευσης).
Συνιστώμενη Δόση: Λαμβάνετε 1-3 κάψουλες καθημερινά με τα γεύματα. 
Διατηρείστε το σε δροσερό και ξηρό μέρος

Επιλέξτε
Florasil®

100% καθαρό, υδατικό βοτανικό εκχύλισμα πυριτίου από 
Spring Horsetail (Equisetum Arvense). Φυσική πηγή πολλών 
μετάλλων. Εξαιρετικά αφομοιώσιμο.

Πυρίτιο για την Υγεία των Οστών 
και των Αρθρώσεων

3 Ζωτικής σημασίας για τη σωστή ανάπτυξη των οστών 
 και τη διατήρηση της φυσιολογικής οστικής δομής.
3 Απαραίτητο για την ορθή και ταχεία επούλωση
 καταγμάτων, θλάσεων και τραυματισμένων τενόντων 
 και συνδέσμων.
3 Προλαμβάνει τον εκφυλισμό των μεσοσπονδυλίων δίσκων.

Πυρίτιο για Αντιγήρανση
3 Διατηρεί την ελαστικότητα και την ανθεκτικότητα 
 της επιδερμίδας.
3 Βοηθά στην ανάπτυξη πυκνών, δυνατών και λαμπερών 
 μαλλιών.
3 Βοηθά στη διατήρηση δυνατών και εύκαμπτων νυχιών.
3 Βοηθά στη διατήρηση της αδαμαντίνης των δοντιών 
 και προλαμβάνει την τερηδόνα.

Αποκλειστική Διανομή για Ελλάδα και Κύπρο
Τ: 2310 449 441, F: 2310 449 355
www.medmelon.gr
e-mail: info@medmelon.gr

Eισάγεται από τον Καναδά

www.florahealth.com
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H πρόταση της Flora 
για υγιές Φυσικό Κολλαγόνο!

Το κολλαγόνο είναι μια πρωτεΐνη που υπάρχει παντού στο 
σώμα μας, σε μεγάλη ποσότητα (περίπου 30% του συνο-
λικού στεγνού βάρους) και σε ποικίλες  μορφές, γι αυτό 
ο οργανισμός  συνθέτει διαφορετικό κολλαγόνο για κάθε 
ιστό και το στέλνει εκεί που χρειάζεται.
Όταν καταναλώνουμε έτοιμο κολλαγόνο, αυτό δε μεταφέ-
ρεται αυτούσιο στους ιστούς. Απλά χωνεύεται και διασπά-
ται σε αμινοξέα στο στομάχι, όπως συμβαίνει με οποιαδή-
ποτε πρωτεΐνη.
Αντίθετα, το πυρίτιο του Florasil προσφέρει στον οργανι-
σμό το βασικό δομικό συστατικό του κολλαγόνου, για να 
μπορεί να το συνθέσει ο οργανισμός στη μορφή που χρει-
άζεται, έχοντας τον πλήρη μεταβολικό του έλεγχο. Αυτή 
άλλωστε είναι και η μοναδική φυσιολογική διαδικασία 
αναπλήρωσης του κολλαγόνου.
Η Flora παρασκευάζει το εξαιρετικής ποιότητας & φυτικής 
προέλευσης Florasil, συνεπής με την αρχή της να προσφέ-
ρει όσο το δυνατόν ανεπεξέργαστα και καθαρά προϊόντα 
που, όχι μόνο δε μπλοκάρουν τον οργανισμό μας, αλλά 
παράλληλα τον «εκπαιδεύουν».

• Κάθε κάψουλα Florasil® αποδίδει 4.7 mg στοιχειακού πυ-
ριτίου από 10 mg διοξειδίου του πυριτίου

• Παρασκευάζεται με μοναδική πατενταρισμένη μέθοδο 
υδατικής εκχύλισης, ελεύθερη από χημικά, που αναπτύ-
χθηκε από τον Dr. Louis Kervran του Université de Paris

• Το πυρίτιο στο Florasil® διατηρεί ακέραια τη φυσική σύν-
θεση του πυριτίου συνδεδεμένου με βιοφλαβονοειδή, 
εξασφαλίζοντας την υψηλότερη δυνατή βιοδιαθεσιμότητα

• Εκχυλίζεται αποκλειστικά από ανοιξιάτικο Equisetum 
Arvense (πολύκομπο) φρέσκιας συγκομιδής, όταν δηλα-
δή το φυτό έχει την υψηλότερη συγκέντρωση πυριτίου και 
βιοφλαβονοειδών

• Περιέχει ασφαλές και εύκολα απορροφήσιμο πυρίτιο με 
τη μορφή υδατοδιαλυτού ορθοπυριτικού οξέος

• Χωρίς πρόσθετα και συντηρητικά

• Κατάλληλο για χορτοφάγους και vegans

• Συσκευασμένο σε eco-friendly κεχριμπαρένιες γυάλινες 
φιάλες

Χαρακτηριστικά   

Florasil®
 

Συμπλήρωμα οργανικού πυριτίου από υδατικό 
εκχύλισμα του φυτού Equisetum Arvense 

για αναγέννηση του κολλαγόνου. 
Φυσική πηγή Πυριτίου και 30 άλλων μετάλλων

Eισάγεται από τον Καναδά

www.florahealth.comwww.medmelon.gr

Οι πληροφορίες αυτού του έντυπου δεν υποκαθιστούν ιατρική συμβουλή ή γνωμάτευση.
Οι αναγραφόμενες ιδιότητες αναφέρονται στα συστατικά τoυ προϊόντος και βασίζονται 

σε βιβλιογραφικές αναφορές και επιστημονικές έρευνες. Το προϊόν αυτό δεν προορίζεται 
για την πρόληψη, αγωγή ή θεραπεία ανθρώπινης νόσου. Συμβουλευτείτε τον γιατρό σας 

εάν είστε έγκυος, θηλάζετε, βρίσκεστε υπό φαρμακευτική αγωγή ή αντιμετωπίζετε προβλήματα υγείας.

©2014. Όλα τα δικαιώματα ανήκουν στη Medmelon και τη Flora

GLUTEN-FREE

GMO

NON-GMO PLANT-BASED VEGAN

Τι περιγράφουν 
όσοι χρησιμοποίησαν το Florasil    

• Εξαιτίας χρόνιου ερεθισμού στους τένοντες, υπέφερα και στα δύο γό-
νατα. Ένας συνδυασμός ασκήσεων και Florasil βελτίωσε θεαματικά 
την κατάστασή μου.

• Ακούω συχνά πολλούς να αμφιβάλλουν για τη δύναμη της φύσης. 
Μετά από μόλις τρεις μήνες λήψης του Florasil, τα μαλλιά μου με-
γαλώνουν απίστευτα και τα νύχια μου είναι δυνατά.

• Το πρόβλημά μου με το ιερό οστό έχει βελτιωθεί με το Florasil, ενώ 
τα μαλλιά και τα νύχια μου είναι δυνατά και αναπτύσσονται ταχύτερα.

• Λαμβάνοντας το Florasil τακτικά, παρατήρησα μεγάλη βελτίωση στον 
πόνο του γονάτου μου σε σχετικά μικρό χρονικό διάστημα. Εκ μέ-
ρους των 62χρονων γονάτων μου, σας ευχαριστώ!

• Μετά τη γέννηση της κόρης μου, μπορούσε κάποιος να δει το δέρμα 
του κεφαλιού μου. Με τη λήψη του Florasil για ένα μήνα μόνον, 
είχα πολύ πυκνότερα μαλλιά.



Γιατί είναι δύσκολο για τον 
οργανισμό να διατηρή-

σει επαρκή επίπεδα 
πυριτίου;    
   Το διοξείδιο του πυριτίου (silica), από 
το οποίο ο οργανισμός παράγει πυρίτιο 
(silicon), δεν είναι ιδιαίτερα συχνό στις 
τροφές, εκτός αν έχουν αναπτυχθεί σε 
αμμώδες έδαφος. Ακόμα και τότε όμως 
τείνει να συγκεντρώνεται σε μέρη των 
φυτών, όπως είναι ο φλοιός, που εμείς 

δεν καταναλώνουμε. Όταν υπάρχει πα-
ρουσία διοξειδίου του πυριτίου, δεν βρί-

σκεται πάντα σε μορφή τέτοια που 
να είναι εύκολα αφομοιώσι-

μη από τον οργανισμό. 

Το διοξείδιο του πυριτίου στο Florasil® είναι 
εύκολα αφομοιώσιμο.   
   Το Florasil® είναι ένα οργανικό φυτικό συμπλήρωμα πυριτίου που βοηθά στη 
διατήρηση των φυσιολογικών επιπέδων του αναγκαίου αυτού μετάλλου στον 
οργανισμό μας. Ένα μοναδικό προϊόν φυτικής προέλευσης, που παρασκευά-
ζεται από το Equisetum Arvense (ελλ. Πολύκομπο, αγγλ. Spring Horsetail), 
και είναι το μόνο φυτικό συμπλήρωμα πυριτίου συνδεδεμένο με βιοφλαβονο-
ειδή, που βοηθούν το πυρίτιο να διέλθει μέσω του εντερικού τοιχώματος στην 
κυκλοφορία του αίματος. Έτσι διασφαλίζει τη μέγιστη βιοδιαθεσιμότητα και 
την άμεση αφομοίωση από τον οργανισμό (προσεγγίζει το 100%). 

Aρ. ΕΟΦ: 79109/12.2007

...τότε είναι ώρα για Florasil

Δε συμβαίνει ξαφνικά. Πράγματι, έχουν περάσει πι-

θανώς αρκετά χρόνια μέχρι τα σημάδια να γίνουν 

ενοχλητικά ορατά. Φθαρμένα, θαμπά νύχια. Αδύναμα, 

άτονα μαλλιά που δε θα μακρύνουν. Που γεμίζουν πολύ 

εύκολα τη βούρτσα. Μικρές και όχι τόσο μικρές ρυτίδες 

που έχουν εμφανιστεί πολύ νωρίς για την ηλικία σας.

Είναι εύκολο να αποδώσουμε αυτά τα προβλήματα, και 

επιπλέον την αόρατη φθορά των οστών και των αρθρώσε-

ων στην πάροδο των χρόνων και να αποφασίσουμε απλά 

να ζήσουμε με αυτήν την ενόχληση. Στην πραγματικότητα 

το πρόβλημα θα μπορούσε να είναι μια έλλειψη σε πυ-

ρίτιο, η οποία εύκολα διορθώνεται. Και όσον αφορά τα 

οστά και τις αρθρώσεις είναι πολύ σημαντικότερη από 

ένα αισθητικό ζήτημα.

Πυρίτιο για την καταπολέμηση των σωματι-
κών επιπτώσεων της γήρανσης
   Η γήρανση ξεκινά βαθιά μέσα στα κύτταρα, που περιέχουν κολλαγόνο, το 
συνδετικό στοιχείο που κυριολεκτικά «κρατά» όλα τα τμήματα του σώματος 
ενωμένα! Καθώς τα χρόνια περνούν, το κολλαγόνο φθείρεται και χάνει τη 
φυσιολογική ελαστικότητά του, που έχει σαν αποτέλεσμα χαλαρή επιδερμί-
δα, εξασθενημένα μαλλιά και εύθραυστα νύχια. Γνωρίζοντας ότι το πυρίτιο 
είναι ένα από τα σημαντικότερα συστατικά του κολλαγόνου, ένα ευδιάλυτο 
συμπλήρωμα πυριτίου όπως είναι το Florasil® μπορεί να προλάβει αυτές τις 
επιπτώσεις της γήρανσης.

Πολύ Περισσότερο από απλό πυρίτιο
   Η παραπάνω μέθοδος εκχύλισης εξασφαλίζει  τη διατήρηση 30 περίπου ευερ-
γετικών μετάλλων και φλαβονοειδών που βρίσκονται φυσικά στο φυτό Equisetum 
Arvense όπως ασβέστιο, κάλλιο, μαγνήσιο, βόριο, φώσφορο, σίδηρο κ.ά.

Πυρίτιο: το Μέταλλο της Ομορφιάς!   
Το Πυρίτιο είναι φυσικό μεταλλικό στοιχείο που βοηθά στην αναγέννηση του κολλαγόνου στο σώμα και την μερική αντιστροφή των συνεπειών της γή-
ρανσης, διατηρώντας την ελαστικότητα και την απαλότητα του δέρματος. Το Πυρίτιο είναι απαραίτητο για τη συνεχή παραγωγή του κολλαγόνου ώστε 

να παραμένουν υγιή τα οστά, το σμάλτο των δοντιών, οι χόνδροι, τα αιμοφόρα αγγεία, οι τένοντες, οι σύνδεσμοι και οι αρθρώσεις.

Δώστε στην επιδερμίδα σας τα μέταλλα 
που χρειάζεται για μια για πλήρη αναδόμηση

Το φυτό Equisetum Arvense είναι η καλύτερη πηγή πρόσληψης πυριτίου. Άλλα συμπληρώματα πυριτίου προέρχονται από άλγη, άμμο ή πέτρες, όμως ο οργανισμός μας δε μπορεί να  τ’ απορροφήσει

Αυξηµένη Οστική Πυκνότητα 

9.6%
Αύξηση

4.3%
Αύξηση

Έρευνα στη Μεγάλη 
Βρετανία κατέδειξε 
αύξηση 9,6% της οστικής 
μεταλλικής πυκνότητας 
στην περιοχή του ισχίου 
σε προεμμηνοπαυσιακές 
γυναίκες και αύξηση 
4,3% σε άνδρες 1

1. Jugdaohsingh R, Tucker KL, Qiao N, et al. Dietary silicon intake is positively associated with bone 
mineral density in men and premenopausal women of the Framingham O�spring cohort. J Bone Miner 
Res. 2004;19:297–307.

H μέθοδος εκχύλισης «Kervran»   
   Το Florasil® παράγεται σύμφωνα με τη μέθοδο εκχύλισης - κατοχυρωμένη 
με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας - του Dr. Louis Kervran, κατά την οποία: το οργανι-
κό φυτικό πυρίτιο εκχυλίζεται από το Equisetum Arvense, χρησιμοποιώντας 
νερό αντί χημικών ουσιών (μέθοδος υδατικής εκχύλισης). Μόνον το πυρί-
τιο που παρασκευάζεται με αυτήν την ήπια μέθοδο, αποδίδει ιδιαίτερα βιοδι-
αθέσιμο πυριτικό άλας με τη μορφή ορθοπυριτικού οξέος. Αυτή η πατενταρι-
σμένη διαδικασία εκχύλισης διατηρεί τα απαραίτητα βιοφλαβονοειδή για την 
αποτελεσματική απορρόφηση του πυριτίου. Είναι σημαντικό ότι το Equisetum 
Arvense προέρχεται πάντα από φρέσκια ανοιξιάτικη συγκομιδή, όταν δη-
λαδή έχει την υψηλότερη συγκέντρωση σε διοξείδιο του πυριτίου, λόγω 
της μεγάλης περιεκτικότητας σε βιοφλαβονοειδή που έχει το φυτό την άνοιξη.

Τι κάνει το πυρίτιο;
 

Πυρίτιο για την υγεία των οστών 
και των αρθρώσεων
   Η καλύτερα τεκμηριωμένη λειτουργία 
του πυριτίου είναι ότι διευκολύνει τον 
εμπλουτισμό των οστών με ασβέ-
στιο και μέταλλα. Αυτό σημαίνει ότι ο 
οργανισμός δεν μπορεί να αφομοιώσει 
και να χρησιμοποιήσει το ασβέστιο χω-
ρίς την παρουσία πυριτίου, ανάγοντάς 
το έτσι σε απαραίτητο θρεπτικό στοιχείο 
ιδιαίτερα για όσους έχουν προβλήματα 
οστεοπόρωσης ή οστεοπενίας. Επίσης, 
είναι αναγκαίο για το διαρκή σχηματισμό του κολλαγόνου των αρθρώσεων.

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ 
ΣΕ ΜΙΑ ΚΑΨΟΥΛΑ FLORASIL 500mg

Μεταλλικό στοιχείο mg/κάψουλα(κ.π.)
Silica (διοξείδιο του πυριτίου)..........................................10.00 mg
Silicon (οργανικό πυρίτιο) .................................................4.70 mg
Σίδηρος ............................................................................0.07 mg
Ασβέστιο ........................................................................18.60 mg
Μαγνήσιο ........................................................................8.65 mg
Κάλιο .............................................................................65.10 mg
Βόριο ...............................................................................0.03 mg
Μαγγάνιο .........................................................................0.04 mg
Φωσφόρος ......................................................................1.84 mg
Φλαβονοειδή (σύνολο) ....................................................4.00 mg
...και περισσότερα ίχνη μετάλλων


