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Τι είναι τα προβιοτικά;
Τα προβιοτικά είναι τα «καλά» ή «φιλικά» 

βακτήρια που αποτελούν τους φυσιολογικούς 
κατοίκους των εντέρων. Αν και η λέξη βακτήρια 
συνήθως συνδέεται με μικρόβια και αρρώστιες, 
τα φιλικά βακτήρια βοηθούν το σώμα να λει-
τουργεί, να διατηρείται υγιές και να καταπο-
λεμά τις νόσους και τις ασθένειες. Τα «κακά» 
ή «παθογόνα» βακτήρια αντίθετα, μπορούν να 
προκαλέσουν ανισορροπία στην εντερική μικρο-
χλωρίδα και να οδηγήσουν σε διάφορες ασθέ-
νειες.

Γιατί χρειαζόμαστε τα προβιοτικά;
Περισσότερα από 400 διαφορετικά είδη και 

πάνω από 100 τρισεκατομμύρια βακτήρια ζουν 
συνολικά στο πεπτικό σύστημα ενός ανθρώπου. 
Η ισορροπία μεταξύ των φιλικών και παθογό-
νων βακτηρίων είναι ευαίσθητη και διαρκώς 
μεταβαλλόμενη, καθώς ανταγωνίζονται για την 
επικράτηση. Ενώ οι άνθρωποι ξεκινούν τη ζωή 
τους έχοντας ένα υγιές εντερικό περιβάλλον, η 
ηλικία, ο τρόπος ζωής και διάφοροι περιβαλλο-
ντικοί παράγοντες, όπως η κακή διατροφή, το 
στρες, το χλωριωμένο νερό, οι ασθένειες, τα 
αντιβιοτικά που λαμβάνουμε μέσω τροφών ή 
για ιατρικούς λόγους, το αλκοόλ, οι γέννες με 
καισαρική τομή, οι ασθένειες των ταξιδιωτών 
κ.ά., ελαττώνουν τον πληθυσμό των φιλικών 
βακτηρίων. Αυτό επιτρέπει στα παθογόνα βακτή-
ρια να υπερισχύουν και να προκαλούν προβλή-
ματα. Όταν η αναλογία των φιλικών προς τα πα-
θογόνα ελαττώνεται, αρχίζουν να εκδηλώνονται 
διάφορα συμπτώματα όπως υπερβολικά αέρια, 
φουσκώματα, διάρροια, εντερική τοξικότητα, 
δυσκοιλιότητα και φτωχή απορρόφηση των 
θρεπτικών συστατικών. Εάν αυτή η ανισορρο-
πία δεν αντιμετωπιστεί έγκαιρα, μπορεί να μετα-
τραπεί σε χρόνια κατάσταση, να αποδυναμώσει 
το ανοσοποιητικό σύστημα και να οδηγήσει σε 
σοβαρές παθήσεις. Ένα υγιές περιβάλλον στο 

παχύ έντερο πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχι-
στον ποσοστό 85% σε φιλικά βακτήρια, έτσι 
ώστε να εμποδίζουν την υπερανάπτυξη αποικι-
ών των παθογόνων μικροοργανισμών όπως το 
Escherichia coli, η σαλμονέλα και άλλα πολλά. 

Τι προσφέρουν τα συμπληρώμα-
τα προβιοτικών;
Εκτεταμένες επιστημονικές έρευνες έχουν 
καταδείξει τη σπουδαιότητα των προβιοτι-
κών συμπληρωμάτων: 
• Προάγουν την καλή λειτουργία του ανο-

σοποιητικού 
• Παράγουν πολύτιμα αντιοξειδωτικά
• Βελτιώνουν τη διαθρεπτική απορρόφηση 

των βιταμινών, των μετάλλων και των 
αμινοξέων και συνθέτουν τις βιταμίνες του 
συμπλέγματος Β, οι οποίες είναι απαραίτη-
τες για την υγεία του νευρικού συστήματος 

• Μειώνουν τη δυσκοιλιότητα και τη δι-
άρροια (ακόμα και τη βρεφική ή αυτή που 
προκαλείται από αντιβιώσεις και ταξίδια)

• Προλαμβάνουν τροφικές δηλητηριάσεις

Παράγουν ουσίες που συμβάλλουν:
• Στη μείωση της χοληστερόλης και τη ρύθ-

μιση του σακχάρου 
• Στην καλή ποιότητα της επιδερμίδας
• Στη διατήρηση της υγείας των οστών
 
- Τα προβιοτικά συστήνονται ευρύτατα στις 
περιπτώσεις μολύνσεων από μύκητες και βα-
κτήρια όπως π.χ. η Candida, επειδή εγκαθι-
στούν μεγάλους υγιείς πληθυσμούς φιλικών 
βακτηρίων που ανταγωνίζονται τους παθο-
γόνους για να επικρατήσουν. 
- Τα προβιοτικά είναι επίσης απαραίτητα για 
την πρόληψη και θεραπεία στις άφθες (του 
στόματος), τις μυκητιάσεις των ποδιών 
(πόδι του αθλητή), τις κολπικές μυκητιάσεις 
και την ακμή. 



Προβιοτικά και καλή υγεία
Συμπληρώνοντας τη διατροφή σας μ’ ένα 

μείγμα προβιοτικών, κατάλληλα σχεδιασμένο 
ώστε να αντανακλά τη σύνθεση και την ποικι-
λομορφία της υγιούς εντερικής χλωρίδας στα 
διαφορετικά ηλικιακά στάδια της ζωής, θα δια-
σφαλίσετε τον επαναποικισμό των εντέρων με 
τις καλλιέργειες που είναι αναγκαίες ανάλογα με 
την ηλικία, τον τρόπο ζωής και την κατάσταση 
της υγείας σας. Η συστηματική χρήση των σω-
στών προβιοτικών βελτιώνει την εντερική υγεία 
και βοηθά στην άμυνα ενάντια στις παθήσεις.

Διασφαλισμένη Απορρόφηση
Πρωταρχικό μέλημα της Flora είναι η ασφαλής 

και εγγυημένη διέλευση των προβιοτικών μέσα 
στο πεπτικό σύστημα. Τα προβιοτικά λειτουργούν 
καλύτερα όταν λαμβάνονται με γεμάτο στομάχι, 
όταν δηλαδή οι τροφές έχουν εξουδετερώσει την 
οξύτητα των γαστρικών υγρών του στομάχου. 
Είναι ειδικά παρασκευασμένα και ελεγμένα ώστε 
να αντέχουν ακόμα και 3 ώρες στους 
37oC σε όξινο ph 3-4. Έτσι περνούν 
με ασφάλεια μέσα από τα οξέα του 
στομάχου και φτάνουν στο έντε-
ρο ακέραια. Για το λόγο αυτό δεν 
χρειάζονται την «ευκολία» του πε-
ριβλήματος με εντερική επίστρωση. 
Μόνον αδύναμα και ευάλωτα 
προβιοτικά χρειάζονται εντε-
ρική επικάλυψη. Επίσης, η 
εντερική επικάλυψη δυστυ-
χώς χρησιμοποιεί πλαστι-
κοποιητές που περιέχουν 
επικίνδυνες φθαλάτες. 
Αντίθετα, οι χορτοφαγικές 
κάψουλες της Flora μπο-
ρούν να ανοιχτούν και τα 
προβιοτικά να αναμιχθούν με τρο-
φή ή νερό, εξομοιώνοντάς τα έτσι 
με αυτά των ωμών τροφών. 
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Μοναδική διαδικασία 
επιλογής Προβιοτικών 

Όλες οι καλλιέργειες προβιοτικών 
Udo’s Choice επιλέγονται με βάση 
την ικανότητά τους να διέρχονται 
ακέραια μέσα από το στομάχι και 
να ανθίστανται στις γαστρικές εκ-
κρίσεις, καθώς οι έλεγχοι δείχνουν 
ότι οι απώλειες είναι 0%! Π.χ., για 
την επιλογή του κατάλληλου L. 
Acidophilus, ελέγχθηκαν 95 δια-
φορετικές καλλιέργειες. Απ’ αυτές, 
οι 13 έδειξαν αντοχή στα στομα-
χικά οξέα με ph 3, αλλά μόνον οι 5 
άντεξαν και στις χολικές εκκρίσεις, 
ενώ ελέγχθηκαν περαιτέρω για την 
ενζυμική τους δραστηριότητα, τη 

δυνατότητα αναπαραγωγής, 
την ικανότητα επιβίωσης 
με παρουσία αντιβιοτικών 
και την ανταγωνιστικότη-
τά τους σε σχέση με άλλα 

προβιοτικά. Τέλος, μόνο 
μια καλλιέργεια επι-
λέχθηκε ως η βέλ-
τιστη. Η ίδια αυ-
στηρή διαδικασία 
επιλογής πραγμα-
τοποιείται για κάθε 
μια καλλιέργεια 

προβιοτικών ώστε 
να αξιοποιείται πάντα 
η πιο αποτελεσματική.
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Lactobacillae
(Γαλακτοβάκιλλοι)
Οι γαλακτοβάκιλλοι βρίσκονται 
σε όλο το πεπτικό σύστημα, αλλά 
είναι ιδιαίτερα συγκεντρωμένοι 
στο λεπτό έντερο. Μερικές από 
τις κύριες ανθρώπινες ποικιλίες 
είναι: L.acidophilus, L.ramnosus 
και L.salivarius

Bifidobacterium (Μπιφιδοβακτήρια)
Τα μπιφιδοβακτήρια βρίσκονται στο σύ-
νολο του πεπτικού συστήματος, αλλά 
είναι ιδιαίτερα συγκεντρωμένα στο παχύ 
έντερο. Εξελίσσονται σύμφωνα με την 
ηλικία και ελαττώνονται προοδευτικά προς 
το τέλος της ζωής. Μερικές από τις κύριες 
ποικιλίες είναι: Β.breve, B.infantis B.longum, 
στα παιδιά και  B.bifidum, B.longum  στους 
ενήλικες.

Ο Lactobacillus acidophilus, ένας από τους σημαντικότερους μικροοργανισμούς που βρίσκονται στο λε-
πτό έντερο, παράγει γαλακτικό οξύ που εμποδίζει την ανάπτυξη παθογόνων καλλιεργειών όπως Salmonella, 
Shigella, S.Faecalis και E.Coli, καθώς και φυσικά αντιβιοτικά που ενισχύουν τις ανοσολειτουργίες, μειώνει τη 
δυσανεξία στη λακτόζη, ενισχύει το ανοσοποιητικό, ελαττώνει τα επίπεδα χοληστερόλης και τον κίνδυνο για 
καρκίνο.

Ο Lactobacillus casei χρησιμοποιείται συχνά για την καλλιέργεια γάλακτος και υπάρχει φυσιολογικά στο 
στόμα και στο πεπτικό σύστημα. Αποσυνθέτει τους υδατάνθρακες,  εμποδίζει την ανάπτυξη παθογόνων και 
σηπτικών βακτηρίων στο λεπτό έντερο, έχει μελετηθεί για τις αντιμικροβιακές του ιδιότητες, τη δραστικότητά 
του ενάντια σε καρκινικά κύτταρα και το ρόλο του στην κυτταρική ανοσία. Επίσης έχει αποδειχθεί η χρησιμό-
τητά του στη θεραπεία της διάρροιας που προκαλείται από αντιβιοτικά και ιούς.

Ο Lactobacillus plantarum, βακτήριο φυτικής προέλευσης, είναι ένα ακόμη είδος μείζονος σημασίας που 
απαντάται στα έντερα. Εκκρίνει το φυσικά παραγόμενο αντιβιοτικό lactolin και έχει ευεργετικές αντιμικροβια-
κές δράσεις. Αυτό το προβιοτικό μελετάται συστηματικά για την αποτελεσματικότητά του ενάντια σε αλλεργίες, 
καρκίνους και το σύνδρομο του ευερέθιστου εντέρου.

Ο Lactobacillus rhamnosus, από τα πλέον σημαντικά και μελετημένα προβιοτικά,  βρίσκεται κυρίως στο 
λεπτό έντερο και στο γυναικείο κόλπο και είναι ευεργετικό για την εξάλειψη των βακτηρίων που εμπλέκο-
νται σε κολπικές και ουρολογικές μολύνσεις. Ανθεκτικότατο στα χολικά άλατα και τα γαστρικά οξέα, παρέχει 
εξαιρετική προστασία από την εισβολή βλαπτικών μικροοργανισμών στην κυκλοφορία, ενεργοποιώντας τα 
τοιχώματα του λεπτού εντέρου να παράξουν μια καλυπτική βλέννη. Ενισχύει το ανοσοποιητικό και βοηθά 
ιδιαίτερα ενάντια στους ιούς που προκαλούν διάρροιες (rotavirus) και γαστρεντερίτιδες.  

To Bifidobacterium bifidum βρίσκεται στο παχύ έντερο και παράγει βιταμίνες Β, βοηθώντας τον οργα-
νισμό στην απορρόφηση ασβεστίου, σιδήρου, μαγνησίου και άλλων βιταμινών και μετάλλων. Παράγει γα-
λακτικό και οξικό οξύ που μειώνουν το εντερικό ph και εμποδίζουν τα μη φιλικά βακτήρια να αναπτυχθούν, 
ενώ μειώνει την εκδήλωση οξείας διάρροιας στα βρέφη και είναι ευεργετικό στη θεραπεία των φλεγμονών 
του εντέρου. Η συστηματική του χρήση βελτιώνει τις ανοσολογικές και αντιφλεγμονώδεις λειτουργίες των 
ηλικιωμένων. 

Το Bifidobacterium breve αποικίζει το παχύ έντερο και είναι ένας παραγωγός γαλακτικού και οξικού 
οξέος που εμποδίζουν την ανάπτυξη ανεπιθύμητων βακτηρίων. Ενισχύει τις αντιδράσεις του ανοσοποιητικού 
ενάντια σε διάφορα παθογενή αντιγόνα και έχει αποδειχθεί ότι καταστέλλει την ανάπτυξη των βακτηρίων που 
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Τα φιλικά βακτήρια  και
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Οι γαλακτοβάκιλλοι και τα μπιφιδοβακτήρια είναι οι κύριες προβιοτικές ομάδες 
που απαντώνται στο ανώτερο και κατώτερο τμήμα των εντέρων. Διατηρούν την 
υγιή ισορροπία της εντερικής χλωρίδας, παράγοντας οργανικές ενώσεις, που 
αυξάνουν την οξύτητα του εντέρου και εμποδίζουν την αναπαραγωγή πολλών 
παθογόνων βακτηρίων. Επίσης παράγουν υποκατάστατα που δρουν σαν φυσικά 
αντιβιοτικά και καταπολεμούν ανεπιθύμητους μικροοργανισμούς.

προκαλούν το έλκος. Πρόσφατες μελέτες κατέδειξαν ότι το B.breve μπορεί να αποικίσει το ανώριμο έντερο 
των βρεφών πολύ αποτελεσματικά και συνδέεται με μεγαλύτερη αύξηση βάρους σε βρέφη με πολύ χαμηλό 
βάρος κατά τη γέννηση.

Ο Lactobacillus salivarius, που βρίσκεται στο στόμα και το λεπτό έντερο, έχει αποδειχθεί ότι βελτιώνει το 
μάτωμα των ούλων, την τερηδόνα των δοντιών, την άσχημη αναπνοή, τις άφθες και τα στοματικά έλκη. Ο L. 
salivarius αποδομεί πρωτεΐνες και παράγει βιταμίνες Β, ένζυμα και γαλακτικό οξύ. Οι ισχυρές αντιμικροβιακές 
ιδιότητές του έχουν αποδειχθεί κλινικά. 

Το Bifidobacterium infantis είναι το πιο σημαντικό προβιοτικό που βρίσκεται στο έντερο των βρεφών 
και είναι αποτελεσματικό στη θεραπεία της οξείας διάρροιας. Ενεργοποιεί την παραγωγή ανοσορρυθμιστικών 
παραγόντων και μπορεί να καταπολεμήσει παθογόνα όπως clostridia, salmonella και shigella.

Το Bifidobacterium longum παίζει άμεσο ρόλο στην καταστολή της ανάπτυξης παθογόνων και σηπτικών 
βακτηρίων. Αποδομεί τα χολικά άλατα, βοηθά στη σύνθεση των βιταμινών Β και ενεργοποιεί το ανοσοποιη-
τικό σύστημα μέσω της δράσης του στην ανοσογλομπουλίνη Α (lgA). Παράγει ωφέλιμα οξέα (γαλακτικό και 
οξικό) και έχει αποδειχθεί ότι βελτιώνει την πέψη της λακτόζης και τη δυσκοιλιότητα.

Ο Lactobacillus fermen-
tum έχει ισχυρές αντιμικρο-
βιακές-αντιβιοτικές ιδιότητες 
κυρίως έναντι των gram (-), 
Enterococci, Staphylococcus 
aureus, Salmonella, Shigella 
κ.ά. Εμπλέκεται στο μεταβο-
λισμό και τη μείωση της χο-
ληστερόλης. Είναι εξαιρετικά 
ανθεκτικό σε όξινο ph και σε 
υψηλή συγκέντρωση χολής, 
βοηθώντας ουσιωδώς την εύ-
ρυθμη λειτουργία του γαστρε-
ντερικού. Αναπληρώνει την έλ-
λειψη προβιοτικού πληθυσμού 
μετά από αντιβιώσεις.
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οι διαφορετικοί τους ρόλοι

Super Toddler’s

Super Children’s
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Super Advanced
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Βακτηριακή Σύνθεση των Προβιοτικών Udo's Choice



Το Ανώτατο Επίπεδο Ποιότητας στην Παρασκευή τους
Η διαδικασία παρασκευής είναι θεωρητικά απλή και ταυτόχρονα σύνθετη στην εφαρμογή της. Ο εξοπλισμός 

τελευταίας τεχνολογίας σε συνδυασμό με την υψηλή τεχνογνωσία των ειδικών επιστημόνων έχουν σαν αποτέλε-
σμα την παραγωγή της υψηλότερης δυνατής στανταρισμένης συγκέντρωσης προβιοτικών. 

Καλλιέργεια & ζύμωση
Τα βακτήρια πολλαπλασιάζονται σε ένα ειδικό μέσο καλλιέργειας και αύξησης όγκου, μέχρι να μεταβούν στη ζύμω-
ση. Η καλλιέργεια προβιοτικών που προκύπτει, από διαυγής γίνεται θολή λόγω της βακτηριακής αναπαραγωγής.

Φιλτράρισμα
Μόλις η ζύμωση έχει ολοκληρωθεί, η καλλιέργεια συμπυκνώνεται για να μειωθεί σε όγκο και να προστατευτεί 
ζωντανή μέχρι την επόμενη περίπλοκη φάση επεξεργασίας, με την προσθήκη «κρυοπροστατευτικών».

Λυοφιλοποίηση (αφυδάτωση σε συνθήκες κατάψυξης) 
Η συμπυκνωμένη βακτηριακή καλλιέργεια καταψύχεται στους  - 40oC. Έπειτα, μέσω μιας διαδικασίας που ονομάζεται 
εξάχνωση, ο πάγος μετατρέπεται σε ατμό, παράγοντας μια συμπαγή κρούστα έτοιμη για κονιορτοποίηση (άλεσμα).

Κονιορτοποίηση
Στη συνέχεια η κρούστα αλέθεται προσεκτικά σε λεπτή πούδρα που περιέχει υψηλή βακτηριακή συγκέντρωση. 
Αυτή είναι πλέον η καθαρή καλλιέργεια.

Ανάμειξη
Η καθαρή καλλιέργεια αναμειγνύεται με φυσικές συσσωματικές ουσίες για να καταστήσει δυνατή την επακόλουθη 
φάση της τοποθέτησης σε κάψουλες.

Συσκευασία
Η Flora χρησιμοποιεί κάψουλες κατάλληλες για χορτοφάγους που, εξαιτίας της πολύ χαμηλής υγρασίας τους, επι-
μηκύνουν το χρόνο ζωής των ευαίσθητων στην υγρασία προβιοτικών.  Αποκλειστικά γυάλινες σκούρες, ανακυκλώ-
σιμες, μη-αντιδρώσες, κεχριμπαρένιες  φιάλες διασφαλίζουν τη σταθερότητα και την ακεραιότητα του προϊόντος. 

Προδιαγραφές Διατήρησης για καλύτερο αποτέλεσμα
Στην ετικέτα του προϊόντος αναγράφεται ο ενεργός πληθυσμός κάθε προβιοτικής καλλιέργειας ανά κάψουλα 

τόσο κατά την παρασκευή όσο και κατά τη λήξη. Όταν το προϊόν διατηρείται στο ψυγείο, μπορεί να υπάρχει μια 
μέση μηνιαία μείωση του πληθυσμού κατά 2%, γεγονός που σημαίνει ότι τα προβιοτικά παραμένουν εξαιρετικά 
δραστικά ακόμα και μετά την αναγραφόμενη ημερομηνία λήξης! Αν όμως παραμείνει εκτός ψυγείου, μπορεί 
η μέση μηνιαία μείωση να φτάσει το 20%. Επομένως, η διατήρηση εντός ψυγείου εγγυάται τη μέγιστη ισχύ και 
αποτελεσματικότητα, αλλά τα Προβιοτικά Udo’s Choice μπορούν να παραμείνουν εκτός ψυγείου ασφαλώς για 
λίγες μέρες π.χ. όταν ταξιδεύουμε. Τέλος, μπορούν να καταψυχθούν για επιμήκυνση του χρόνου διατήρησης. 
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Χρήσιμες Πληροφορίες για τα Προβιοτικά της Flora
44   Η λήψη προβιοτικών να απέχει 4 ώρες από πιθανή λήψη αντιβιοτικού

44   Να λαμβάνονται με γεμάτο στομάχι που έχει πιο αλκαλικό pH 

44   Οι κάψουλες μπορούν να ανοιχτούν και να καταναλωθεί το περιεχόμενό τους με τροφή ή νερό (όχι καυτά)

44   Μπορούν να καταψυχθούν ώστε να παραταθεί η λήξη τους



Super Toddler’s
δισεκατομμύρια ζώντα βακτήρια/γραμμάριο
75 γραμμάρια σκόνη3

βακτηριακές καλλιέργειες με την κατάλληλη 
δραστικότητα, ειδικά προορισμένες για την
επίτευξη υγιούς βρεφικής μικροχλωρίδας

6

• Παρέχει το Β.Infantis, τον πιο σημαντικό μικροοργανισμό 
 στο παχύ έντερο των βρεφών και των μωρών
• Διευκολύνει την υγιή αύξηση βάρους των βρεφών, 
 προάγοντας τη σωστή απορρόφηση  της τροφής
• Εμποδίζει τις βρεφικές διάρροιες
• Σε μορφή σκόνης που μπορεί να προστεθεί σε οποιοδήποτε 
 υγρό (μετά τη θέρμανσή του - όχι καυτό)
• Βοηθά στην άμεση αποκατάσταση της εντερικής χλωρίδας 
 μετά από αντιβιώσεις

Για βρέφη και μωρά 1 - 3 ετών
Τα μπιφιδοβακτήρια, συμπεριλαμβανομένων των B. infantis, B. bifidum και B. breve, πρέπει να αντιπροσωπεύουν 
το μεγαλύτερο πληθυσμό των ευεργετικών βακτηρίων στα μωρά, καθώς το ανοσοποιητικό τους σύστημα  δεν είναι 
ακόμη πλήρως λειτουργικό.
Τα μωρά προσλαμβάνουν αυτά τα φιλικά βακτήρια από την μητέρα τους κατά τη διάρκεια ενός φυσιολογικού 
τοκετού. Μελέτες δείχνουν ότι το B. infantis βρέθηκε στα κόπρανα (όπως πρέπει) σε ποσοστό περίπου 60% των τε-
λειόμηνων μωρών που γεννήθηκαν φυσιολογικά και μόνο σε ποσοστό 9% σε μωρά που γεννήθηκαν με καισαρική 
τομή. Επίσης υπάρχει διαφοροποίηση ανάμεσα στα μωρά που τρέφονται με ξένο γάλα από αυτά που θηλάζουν, 
επειδή η θερμοκρασία και η παστερίωση σκοτώνουν όλα τα βακτήρια, συμπεριλαμβανομένων και των φιλικών.
Οι συγκεκριμένες καλλιέργειες που υπάρχουν στο Super Toddler’s έχουν επιλεγεί ειδικά για την πολύτιμη συμβολή 
τους στη βρεφική υγεία, στην κατάλληλη ποσόστωση ζώντων κυττάρων ειδικά για τα μωρά. Η παρουσία τους ενι-
σχύει την επίσχεση αζώτου και τη σύνθεση των πολύ σημαντικών Β βιταμινών απαραίτητων για τη σωστή ανάπτυξη.

Συστατικά: Κάθε 1 γραμ. σκόνης περιέχει εγγυημένα όχι λιγότερα από 3 δις ζώντα κύτταρα κατά το χρόνο παρασκευής 
(1,7 δις στην ημερομηνία λήξης - μετά από 2 χρόνια)

Lactobacillus casei HA-108  ...................................  1,05 δις  .... 35% 
Lactobacillus rhamnosus HA-111  .........................  0,75 δις  .... 25% 
Lactobacillus acidophilus HA-122  .........................  0,45 δις  .... 15% 

Bifidobacterium infantis HA-116 ............................ 0,45 δις  .... 15% 
Bifidobacterium bifidum HA-132 ............................ 0,15 δις  ...... 5% 
Bifidobacterium breve HA-129 ................................ 0,15 δις  ...... 5%

Έκδοχα: Μαλτοδεξτρίνη, , ασκορβικό οξύ και διοξείδιο του πυριτίου. Το προϊόν έχει έλθει σε επαφή με γάλα και λεκι-
θίνη σόγιας. Μην το χρησιμοποιείτε αν έχετε αλλεργία στο γάλα ή τη σόγια. 
Προτεινόμενη χρήση: Διαλύστε ½ κουταλάκι τσαγιού μια φορά την ημέρα στο γάλα ή σε οποιοδήποτε άλλο υγρό για  
τη διατήρηση της υγιούς εντερικής χλωρίδας ή τρεις φορές την ημέρα για την αποκατάσταση υγιούς εντερικής χλωρίδας.

* Η μαλτοδεξτρίνη βοηθά ώστε να διαλύεται η σκόνη των προβιοτικών σε υγρό μέσο (νερό, τσάι, γάλα, κ.ά.).
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Super Children’s
δισεκατομμύρια ζώντα βακτήρια/κάψουλα
60 χορτοφαγικές κάψουλες5

εξειδικευμένες καλλιέργειες με την κατάλληλη 
δραστικότητα, ειδικά προορισμένες για την 
επίτευξη υγιούς παιδικής μικροχλωρίδας

7

• Συμβάλλει στην ομαλοποίηση της εντερικής λειτουργίας
• Ενισχύει το ανοσοποιητικό σύστημα προφυλάσσοντας από την 
   εισβολή παθογόνων βακτηρίων
• Βελτιώνει την ανοχή στη λακτόζη, παράγοντας το ένζυμο λακτάση
• Προάγει τη σύνθεση του συμπλέγματος των βιταμινών Β
• Βελτιώνει την πέψη και αυξάνει την απορρόφηση των 
   μετάλλων και των ιχνοστοιχείων
• Βοηθά στην άμεση αποκατάσταση της εντερικής χλωρίδας 
 μετά από αντιβιώσεις

Για παιδιά 4 - 15 ετών
Η εντερική χλωρίδα των παιδιών προσομοιάζει με αυτή των ενηλίκων, αλλά λόγω μικρότερου μεγέθους, χρει-
άζονται μικρότερες ποσότητες από τις ίδιες καλλιέργειες. Αν δεν μπορεί κάποιο παιδί να καταπιεί την κάψουλα, 
μπορείτε να αδειάσετε το περιεχόμενο στην τροφή του. 
Οι συγκεκριμένες καλλιέργειες, στην κατάλληλη ποσόστωση ζώντων κυττάρων, που υπάρχουν στο Super Children 
έχουν επιλεγεί ειδικά για την πολύτιμη συμβολή τους στην παιδική υγεία.

Συστατικά: Κάθε κάψουλα -κατάλληλη για χορτοφάγους-  περιέχει εγγυημένα όχι λιγότερα από 5 δις ζώντα κύτταρα 
κατά το χρόνο παρασκευής (3 δις στην ημερομηνία λήξης - μετά από 2 χρόνια)

Lactobacillus casei HA-108  .............................................................................................................................  1,50 δις  ...... 30%  

Lactobacillus rhamnosus HA-111 ....................................................................................................................  1,25 δις  .......25% 

Lactobacillus acidophilus HA-122  ...................................................................................................................  1,00 δις  .......20% 

Lactobacillus plantarum HA-119  ....................................................................................................................  0,50 δις  .......10% 

Lactobacillus fermentum HA-179  ...................................................................................................................  0,25 δις  ........ 5% 

Bifidobacterium bifidum HA-132  ....................................................................................................................  0,25 δις  .........5% 

Bifidobacterium breve HA-129  ........................................................................................................................  0,25 δις  ........ 5%

Έκδοχα: Ασκορβικό οξύ, διοξείδιο του πυριτίου, στεαρικό οξύ, άμυλο πατάτας και υπρομελλόζη. Το προϊόν έχει έλθει 
σε επαφή με γάλα και λεκιθίνη σόγιας. Μην το χρησιμοποιείτε αν έχετε αλλεργία στο γάλα ή τη σόγια.
Προτεινόμενη χρήση: 1 κάψουλα την ημέρα  για  τη διατήρηση υγιούς εντερικής χλωρίδας ή 3 κάψουλες την ημέρα 
για την αποκατάσταση υγιούς εντερικής χλωρίδας με γεμάτο στομάχι.

- Η ομαλή εντερική λειτουργία στα παιδιά βοηθά τη σωστή ανάπτυξη και συμβάλλει στη μείωση του στρες.
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Super Adult Microbiota 
δισεκατομμύρια ζώντα βακτήρια/κάψουλα 
60 χορτοφαγικές κάψουλες17

βακτηριακές καλλιέργειες με την κατάλληλη 
δραστικότητα , ειδικά προορισμένες για την επίτευξη 
υγιούς μικροχλωρίδας στους ενήλικες

6

• Υποστηρίζει τη φυσιολογική κινητικότητα του εντέρου
• Ενισχύει το ανοσοποιητικό σύστημα προφυλάσσοντας 
 από την εισβολή παθογόνων βακτηρίων
• Βελτιώνει την ανοχή στη λακτόζη, παράγοντας το ένζυμο λακτάση
 • Συνεισφέρει στην απορρόφηση των μετάλλων και στη 
 δημιουργία των σημαντικών Β βιταμινών
 • Παράγει πολύτιμες αντιοξειδωτικές ουσίες
 • Βοηθά στη μείωση της χοληστερόλης και τη ρύθμιση 
 των επιπέδων σακχάρου του αίματος
 • Βοηθά στην άμεση αποκατάσταση της εντερικής χλωρίδας μετά από αντιβιώσεις

Για ενήλικες 19 - 54 ετών 
Οι ενήλικες χρειάζονται μεγαλύτερες ποσότητες προβιοτικών απ’ ότι τα παιδιά. Οι καλλιέργειες που χρησιμοποι-
ούνται στο Super Adult’s Microbiota είναι στη σωστή σύσταση και πληθυσμό ώστε να υποστηρίζουν καθολικά  
το ανοσοποιητικό σύστημα των ενηλίκων και να διασφαλίζουν την εντερική τους ισορροπία. Το Super Adult’s 
Microbiota βοηθά στην ομαλή πέψη και την εντερική υγεία στο λεπτό και το παχύ έντερο, που είναι η βάση για 
την καθολική υγεία.

Συστατικά: Κάθε κάψουλα - κατάλληλη για χορτοφάγους - περιέχει εγγυημένα τουλάχιστον 17 δις ζώντα κύτταρα κατά 
τον χρόνο  παρασκευής (12,5 δις στην ημερομηνία λήξης - μετά από 2 χρόνια):

Lactobacilus casei HA-108  ..................................  5,95 δις  ..... 35%
Lactobacilus rhamnosus HA-111 .........................  4,25 δις  ..... 25%
Lactobacilus acidophilus HA-122  ........................  3,40 δις  ..... 20%

Lactobacilus plantarum HA-119  .........................  1,70 δις  ..... 10%
Bifidobacterium bifidum HA-132  ........................  0,85 δις  ....... 5%
Bifidobacterium breve HA-129  ............................  0,85 δις  ....... 5%

Έκδοχα: Ασκορβικό οξύ, διοξείδιο του πυριτίου, στεαρικό οξύ, άμυλο πατάτας και υπρομελλόζη. Το προϊόν έχει έλθει 
σε επαφή με γάλα και λεκιθίνη σόγιας. Μην το χρησιμοποιείτε αν έχετε αλλεργία στο γάλα ή τη σόγια.
Προτεινόμενη χρήση: Καταναλώστε καθημερινά με γεμάτο στομάχι 1 κάψουλα για τη διατήρηση υγιούς εντερικής 
χλωρίδας ή 3 κάψουλες για την αποκατάσταση υγιούς εντερικής χλωρίδας.

- Μπορείτε να βουρτσίσετε τα δόντια σας το βράδυ με το περιεχόμενο μιας κάψουλας (χωρίς να πιείτε νερό) 
και τα προβιοτικά θα αποικίσουν ολόκληρη την πεπτική οδό από το στόμα, οισοφάγο, στομάχι μέχρι και το έντερο.                 
- Σύμφωνα με έρευνες, η υψηλή συγκέντρωση του L. Casei στον οργανισμό έχει ευεργετική δράση για τους διαβητικούς.

- 9 -
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Super Advanced Adult
δισεκατομμύρια ζώντα βακτήρια/κάψουλα
30 χορτοφαγικές κάψουλες34

βακτηριακές καλλιέργειες  για ενήλικες 55+ με την 
κατάλληλη δραστικότητα , ειδικά προορισμένες 
για την επίτευξη της υγιούς μικροχλωρίδας τους

7

• Βελτιώνει την πέψη
• Προάγει την ομαλή κινητικότητα του παχέως εντέρου
• Βελτιώνει την ανοχή στη λακτόζη 
• Βοηθά στη σύνθεση του συμπλέγματος των βιταμινών Β 
• Δρα ενάντια στις βακτηριακές λοιμώξεις 
• Βελτιώνει τα επίπεδα χοληστερόλης
• Ενισχύει το ανοσοποιητικό σύστημα και την αντίσταση 
 του οργανισμού σε φλεγμονές

Για ενήλικες άνω των 55 ετών
Οι μεγαλύτεροι σε ηλικία ενήλικες χρειάζονται πολλά μπιφιδοβακτήρια για να επιτύχουν καλύτερη εντερική υγεία. 
Παίρνοντας μόνο οξεόφιλους, χωρίς μπιφιδοβακτήρια, μπορεί να οδηγηθούν σε δυσκοιλιότητα-κάτι που πρέπει 
να αποφευχθεί, ώστε οι τοξίνες να μην επαναπορροφηθούν προτού να απορριφθούν από τον οργανισμό. Αυτή η 
φόρμουλα δίνει έμφαση στις καλλιέργειες μπιφιδοβακτηρίων, απαραίτητες για την υγεία και τη μακροβιότητα των 
ενηλίκων. Επίσης, είναι ειδικά σχεδιασμένη για την υποστήριξη του ανοσοποιητικού συστήματος, κοινό πρόβλημα 
που απασχολεί τους γηραιότερους ηλικιακά συνανθρώπους μας.

Συστατικά: Κάθε κάψουλα -κατάλληλη για χορτοφάγους-  περιέχει εγγυημένα όχι λιγότερα από 34 δις ζώντα κύτταρα 
κατά το χρόνο παρασκευής (20 δις στην ημερομηνία λήξης - μετά από 2 χρόνια)

Lactobacilus  casei HA-108  ............................................................................................................................ 10,20 δις  .......30% 
Lactobacilus  rhamnosus HA-111  ...................................................................................................................  6,80 δις  ...... 20% 
Lactobacilus acidophilus HA-122  ....................................................................................................................  3,40 δις  ...... 10% 
Lactobacilus plantarum HA-119  .....................................................................................................................  3,40 δις  ...... 10% 
Bifidobacterium bifidum HA-132  ....................................................................................................................  3.40 δις  ...... 10% 
Bifidobacterium breve HA-129  ........................................................................................................................  3,40 δις  .......10% 
Bifidobacterium longum HA-135  ....................................................................................................................  3,40 δις   ..... 10%

Έκδοχα: Ασκορβικό οξύ, στεαρικό οξύ, διοξείδιο του πυριτίου,  άμυλο πατάτας και υπρομελλόζη. Το προϊόν έχει έλθει 
σε επαφή με γάλα και λεκιθίνη σόγιας. Μην το χρησιμοποιείτε αν έχετε αλλεργία στο γάλα ή τη σόγια).
Προτεινόμενη χρήση: Καταναλώστε καθημερινά με γεμάτο στομάχι 1 κάψουλα για τη διατήρηση υγιούς εντερικής 
χλωρίδας ή 3 κάψουλες για την αποκατάσταση υγιούς εντερικής χλωρίδας.

- Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σε μικρότερες ηλικίες  όταν υπάρχουν συστηματικά προβλήματα στο σύνολο 
του πεπτικού.

- 10 -
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Super 5 Plus 
δισεκατομμύρια ζώντα βακτήρια/ταμπλέτα 
60 μασώμενες διαλυτές ταμπλέτες2

βακτηριακές καλλιέργειες, με L. salivarius, ειδικά 
προορισμένες για τη βελτίωση της στοματικής υγείας και 
την προστασία από φλεγμονές και δυσάρεστη αναπνοή

5

• Καταπολεμά τα βακτήρια που προκαλούν δυσάρεστη 
 αναπνοή
• Παρέχει τα φιλικά βακτήρια που ενισχύουν τη στοματική υγεία 
• Καταπολεμά τα παθογόνα που προκαλούν 
 ουλίτιδα, τερηδόνα, φλεγμονές, άφθες και στοματίτιδα
• Ιδανικό για ταξιδιώτες και όσους έχουν ευαισθησία στο 
 ανώτερο τμήμα του πεπτικού συστήματος
• Μοναδική γεύση βατόμουρου σε μασώμενη ταμπλέτα

Για τη στοματική υγεία από 4 ετών και πάνω 
Το πεπτικό σύστημα αρχίζει από το στόμα και τα φιλικά βακτήρια χρειάζονται για την προστασία από τα εχθρικά 
παθογόνα που προκαλούν άφθες, στοματίτιδες, ουλίτιδες, προβλήματα στα δόντια, φλεγμονές και δυσάρεστη 
αναπνοή. Για να εγκατασταθούν στη στοματική κοιλότητα και να είναι αποτελεσματικά τα προβιοτικά, θα πρέπει 
να έρθουν σε άμεση επαφή με το στόμα, τα δόντια, τα ούλα, το λαιμό και τον οισοφάγο. Το Super 5 Plus είναι 
ένας γευστικός τρόπος για την πρόσληψη των προβιοτικών- ιδιαίτερα του L. Salivarius, το οποίο δεν είναι καθόλου 
συχνό στα συμπληρώματα - με τον τρόπο ακριβώς που πρέπει. Αφήνοντας την ταμπλέτα να λιώσει στο στόμα 
μετά από κάθε γεύμα, εκμεταλλευόμενα τη ζέστη και την υγρασία του στόματος τα προβιοτικά αναπτύσσονται και 
«δουλεύουν». Το Super 5 είναι ειδικά σχεδιασμένο για να υποστηρίζει την υγεία του ανώτερου πεπτικού (στόμα, 
λαιμός, οισοφάγος) και να διατηρεί τη σωστή ισορροπία των φιλικών βακτηρίων στις συγκεκριμένες περιοχές.

Συστατικά: Κάθε ταμπλέτα περιέχει εγγυημένα όχι λιγότερα από 2 δις ζώντα κύτταρα κατά το χρόνο παρασκευής           
(1 δις στην ημερομηνία λήξης - μετά από 2 χρόνια)

Lactobacillus acidophilus HA-122  ...................................................................................................................... 1,2 δις  ...... 60% 
Lactobacillus casei HA-108  ................................................................................................................................ 0,3 δις  ...... 15% 
Bifidobacterium bifidum HA-132 ........................................................................................................................ 0,3 δις  ...... 15% 
Lactobacillus rhamnosus HA-111 ..................................................................................................................... 0,15 δις  ........ 5% 
Lactobacillus salivarius HA-118 ........................................................................................................................ 0,15 δις  ........ 5%

Έκδοχα: Μαλτοδεξτρίνη, ξυλιτόλη, μικροκρυσταλλική κυτταρίνη, φυσικό άρωμα raspberry, ασκορβικό οξύ, κιτρικό 
οξύ, άλας μαγνησίου (φυτικής προέλευσης) και διοξείδιο του πυριτίου.
Προτεινόμενη χρήση: Για την επαναφορά  της υγιούς στοματικής χλωρίδας  αφήστε να λιώσει στο στόμα 1 ταμπλέτα 
(μετά από κάθε γεύμα) 3 φορές  τη μέρα ή 1 φορά την ημέρα για τη διατήρηση υγιούς στοματικής χλωρίδας.

- O L. Salivarius παράγει γαλακτικό οξύ το οποίο αντιμάχεται το ελικοβακτηρίδιο του πυλωρού που προκαλεί 
γαστρικά έλκη.
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N
E

A

ΣΥΝΘΕΣΗ



Super 8 Plus Microbiota  
δισεκατομμύρια ζώντα βακτήρια/κάψουλα
30 χορτοφαγικές κάψουλες42

βακτηριακές καλλιέργειες, ειδικά προορισμένες 
για τη βελτίωση της υγείας του λεπτού εντέρου 
και την αντιμετώπιση μυκητιάσεων και Candida  
με μεγάλη συγκέντρωση L. Acidophilus

8

• Βοηθά στην άμυνα του οργανισμού κατά των μυκητιακών και 
 βακτηριακών λοιμώξεων
• Καταστέλλει την ανάπτυξη μυκήτων που προκαλούν τις 
 κολπικές-γυναικολογικές λοιμώξεις
• Βοηθά στην καταπολέμηση των βακτηρίων που προσβάλλουν 
 το ουροποιητικό σύστημα
• Αντιμετωπίζει το σύνδρομο της αυξημένης εντερικής 
 διαπερατότητας (όταν τοξίνες, μακρομόρια, μικρόβια, άπεπτες 
 τροφές και απόβλητα περνούν στην κυκλοφορία)
• Ενδυναμώνει το ανοσοποιητικό σύστημα

Για την αντιμετώπιση μυκητιάσεων για ενήλικες από 19+
Η διατήρηση της υγείας του λεπτού εντέρου βασίζεται πρωταρχικά στην παρουσία φιλικών βακτηρίων. Ο σύγχρο-
νος τρόπος διατροφής (επεξεργασμένοι υδατάνθρακες και σάκχαρα), το χλωριωμένο νερό, το stress και η λήψη 
αντιβιοτικών ευνοούν την υπερανάπτυξη παθογόνων μυκήτων (π.χ. Candida albicans) δημιουργώντας πεπτικά 
προβλήματα, φουσκώματα, αέρια και αυξημένη εντερική διαπερατότητα. Αποικίζοντας και άλλα μέρη του σώμα-
τος, δημιουργούν κολπικές μολύνσεις, στοματίτιδες κ.ά. Μπορούν επίσης να κάνουν συστηματικούς αποικισμούς 
και να προκαλέσουν αλλεργίες, αυτοάνοσες ασθένειες, προβλήματα συγκέντρωσης μνήμης και κ.ά. Οι καλλιέργει-
ες έχουν επιλεγεί ειδικά ώστε να μειώσουν τον πολλαπλασιασμό των εχθρικών παθογόνων και να επαναφέρουν 
την υγεία στο λεπτό έντερο.  

Συστατικά: Κάθε κάψουλα -κατάλληλη για χορτοφάγους-  περιέχει εγγυημένα όχι λιγότερα από 42 δις ζώντα κύτταρα 
κατά το χρόνο παρασκευής  (25 δις στην ημερομηνία λήξης - μετά από 2 χρόνια)
Lactobacilus acidophilus HA-  122  ............................................................................................................... 18,90 δις  ....... 45%
Lactobacilus  rhamnosus HA-111  ................................................................................................................ 10,50 δις  ....... 25%
Lactobacilus  rhamnosus HA -114  ................................................................................................................. 4,20 δις   ...... 10%
Lactobacilus plantarum HA -119  ................................................................................................................... 2,94 δις  ......... 7%
Bifidobacterium bifidum HA -132 ................................................................................................................... 2,52 δις  ......... 6%
Lactobacilus  casei HA-108  ............................................................................................................................ 1,26 δις  ......... 3%
Bifidobacterium longum HA-135  ................................................................................................................... 1,26 δις  ......... 3%
Lactobacilus  salivarius HA-118  ..................................................................................................................... 0,42 δις  ......... 1%

Έκδοχα: Ασκορβικό οξύ, διοξείδιο του πυριτίου, στεαρικό οξύ, άμυλο πατάτας και υπρομελλόζη. Το προϊόν έχει έλθει 
σε επαφή με γάλα και λεκιθίνη σόγιας. Μην το χρησιμοποιείτε αν έχετε αλλεργία στο γάλα ή τη σόγια.
Προτεινόμενη χρήση: 1 κάψουλα την ημέρα  για  τη διατήρηση υγιούς εντερικής χλωρίδας ή 3 κάψουλες την ημέρα 
για την αποκατάσταση υγιούς εντερικής χλωρίδας με γεμάτο στομάχι.

- Η υψηλή περιεκτικότητα σε L. Acidophilus εμποδίζει δραστικά την ανάπτυξη των E. Coli και άλλων παθογόνων.
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Super Hi-Potency Microbiota 

δισεκατομμύρια ζώντα βακτήρια/κάψουλα 
30 χορτοφαγικές κάψουλες102

βακτηριακές καλλιέργειες, ειδικά προορισμένες 
για τη βελτίωση της υγείας του παχέως εντέρου 
και την αντιμετώπιση χρόνιων καταστάσεων

8

• Αποκαθιστά ταχύτατα την εντερική χλωρίδα μετά από αντιβιώσεις
• Εμποδίζει την ανάπτυξη παθογόνων βακτηρίων 
 και μολυσματικών παραγόντων
• Αντιμετωπίζει τη χρόνια δυσκοιλιότητα / διάρροια
• Ανακουφίζει και προστατεύει από φλεγμονές του εντέρου 
• Ενδυναμώνει το ανοσοποιητικό σύστημα  
• Μειώνει τις επιπτώσεις της ευαισθησίας στη λακτόζη

Για χρόνια εντερικά προβλήματα από 19 ετών και άνω  
Ολοένα και περισσότεροι άνθρωποι αντιμετωπίζουν προβλήματα με την εντερική τους λειτουργία, λόγω έντονου 
στρες, ηλικίας, περιβαλλοντικών επιβαρύνσεων, αντιβιώσεων κ.ά. Η έλλειψη των μπιφιδοβακτηρίων στο παχύ 
έντερο έχει σοβαρό αντίκτυπο στην εντερική υγεία, από φαινομενικά αθώα συμπτώματα όπως φουσκώματα και 
αέρια μέχρι πιο ενοχλητικά όπως διάρροιες και κοιλιακούς πόνους. Παραδόξως, ενώ η δυσκοιλιότητα δείχνει να 
είναι το αντίθετο της διάρροιας, και τα δύο μπορούν να αντιμετωπιστούν παρέχοντας στο έντερο τη σωστή ισορρο-
πία από μπιφιδοβακτήρια, γαλακτοβάκιλλους και άλλα «φιλικά» βακτήρια. Σχεδιασμένο ειδικά για μακροχρόνια 
πάσχοντες από χρόνια εντερικά προβλήματα, το Super Hi-Potency Microbiota επαναφέρει γρήγορα την ιδανική 
ισορροπία στην εντερική χλωρίδα για ομαλοποίηση της εντερικής λειτουργίας. 

Συστατικά: Κάθε κάψουλα - κατάλληλη για χορτοφάγους - περιέχει εγγυημένα όχι λιγότερα από 102 δις ζώντα κύτταρα 
κατά το χρόνο παρασκευής (61 δις στην ημερομηνία λήξης - μετά από 2 χρόνια)

Bifidobacterium breve HA-129  ....................................................................................................................  45,90 δις  ....... 45%
Bifidobacterium longum HA-135  ................................................................................................................  20,40 δις  ....... 20%
Bifidobacterium bifidum HA-132  ................................................................................................................  15,30 δις ........ 15%
Lactobacillus casei HA-108  ...........................................................................................................................  8,16 δις  ......... 8% 
Lactobacillus rhamnosus HA-111 ..................................................................................................................  4,08 δις  ......... 4% 
Lactobacillus acidophilus HA-122 ..................................................................................................................  3,06 δις  ......... 3% 
Lactobacillus plantarum HA-119 ...................................................................................................................  3,06 δις  ........  3% 
Lactobacillus salivarius HA-118 .....................................................................................................................  2,04 δις  ......... 2%

Έκδοχα: Aσκορβικό οξύ, διοξείδιο του πυριτίου, στεαρικό οξύ, άμυλο πατάτας και υπρομελλόζη. Το προϊόν έχει έλθει 
σε επαφή με γάλα και λεκιθίνη σόγιας. Μην το χρησιμοποιείτε αν έχετε αλλεργία στο γάλα ή τη σόγια.
Προτεινόμενη χρήση: 1 κάψουλα την ημέρα με γεμάτο στομάχι

- Το Super Hi-Potency Microbiota, λόγω της πολύ μεγάλης περιεκτικότητας σε πληθυσμό και ποικιλία φιλικών 
βακτηρίων, προσφέρει τη μέγιστη υποστήριξη για την αποκατάσταση μιας προβληματικής εντερικής λειτουργίας.
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Τα προϊόντα Udo’s Choice®:
Η FLORA παράγει τα προϊόντα της σειράς Udo’s Choice®, που δημιουργήθηκαν από 
τον αποκλειστικό της συνεργάτη Udo Erasmus. 
O Udo Erasmus είναι μια διεθνής αυθεντία σε θέματα που αφορούν τα λίπη, τα 
έλαια, τη χοληστερόλη και την ανθρώπινη υγεία. Με σπουδές στη Βιοχημεία και 
τη Γενετική, αφιέρωσε πολλά χρόνια στις έρευνες και τη μελέτη της σχέσης διατροφής και 
υγείας. Συγγραφέας του best seller «Fats that Heal Fats that Kill» (Λιπαρά που θεραπεύουν Λιπαρά 
που σκοτώνουν), ανέπτυξε μια πρωτοποριακή τεχνολογία για την εκχύλιση και διατήρηση φρέσκων 
ελαίων, καθώς και μια σειρά προϊόντων εστιασμένων στη διατροφική ωφέλεια για τον ανθρώπινο ορ-
γανισμό. Τα προϊόντα που φέρουν το όνομά του παράγονται αποκλειστικά από τη Flora Ltd. Canada. 
Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το www.udoerasmus.com.

Κατάλληλη σύνθεση
Υπάρχουν 7 διαφορετικές εξειδικευμένες φόρμουλες κατά ηλικία και κατάσταση υγείας, 
με ευρύ φάσμα συμβιωτικών καλλιεργειών, ώστε να καλύπτουν όλων των ειδών τις ανι-
σορροπίες σύμφωνα με την «ατομική προβιοτική ταυτότητα» («προσωπικό προβιοτικό 
αποτύπωμα») του καθενός.

Περιέχουν την ιδανική αναλογία ανθρώπινων προβιοτικών καλλιεργειών που διασφαλί-
ζουν άμεσο αποικισμό, καλύτερη συμβατότητα και μεγαλύτερη ικανότητα επιβίωσης και
πολλαπλασιασμού των φιλικών βακτηρίων.

Δε χρησιμοποιούνται καλλιεργημένες τροφές, πρεβιοτικά, βιταμίνες, μέταλλα, πρόσθε-
τα, μαγιά και φρουκτο-ολιγοσακχαρίτες (FOS),  μόνον αγνά, σε μεγάλη συγκέντρω-
ση ζώντα προβιοτικά με εγγυημένη δραστικότητα μέχρι την ημερομηνία λήξης.

Δεν περιέχουν αλλεργιογόνα (άλευρα, σόγια, δημητριακά, γλουτένη, γαλακτοκομικά 
<1%) και μπορούν να ληφθούν από άτομα με δυσανεξία στη λακτόζη. Αντενδείκνυνται 
μόνο για άτομα με γνωστή υπερευαισθησία σε γαλακτοκομικά.

Κατάλληλες καλλιέργειες
Χρησιμοποιούμε μόνον ανθρώπινες προβιοτικές καλλιέργειες που: α) επιβιώνουν από 
τους δυο φραγμούς των προβιοτικών: το υδροχλωρικό οξύ στο στομάχι και τη χολή στο 
λεπτό έντερο - επομένως τα προβιοτικά μας δεν χρειάζονται τα εν δυνάμει αλλεργιογόνα 
εντερικά περιβλήματα και β) παράγουν ευεργετικές ουσίες οι οποίες άπαξ και εγκαταστα-
θούν, βελτιώνουν την εντερική υγεία.

Τα 10  Σημεία Υπεροχής των Προβιοτικών της Flora
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Ενδεικτικές Βιβλιογραφικές Αναφορές:
1. Chaitow, Leon N.D., D.O., and Natasha Trenev, Probiotics: How Live Yogurt and Other ‘Friendly Bacteria’ Can Restore Health and Vitality. 
Hohm Press, 1995.  
2. Saavedra J., Probiotics and infectious diarrhea. Am J Gastroenterol 2000 Jan;95(1 Suppl):S16-8. Johns Hopkins Medical Center, Baltimore, 
Maryland 21287, USA. 
3. Metabolic Research Group, VA Medical Center, University of Kentucky, Lexington 40511, USA. 
4. Reid G., et al., Is there a role for lactobacilli in prevention of urogenital and intestinal infections? Clin Microbiol Rev 1990 Oct;3(4):335-44. 
Department of Surgery, University of Toronto, Toronto General Hospital, Ontario, Canada. 
5. Gorbach S.L., Lactic acid bacteria and human health. Ann Med 1990 Feb;22(1):37-41. Department of Community Health, Tufts University 
School of Medicine, Boston, MA 02111. 
6. De Roos N.M., Katan M.B., Effects of probiotic bacteria on diarrhea, lipid metabolism, and carcinogenesis: a review of papers published between 
1988 and 1998. Am J Clin Nutr 2000 Feb;71(2):405-11. Division of Human Nutrition and Epidemiology, Wageningen University, Netherlands. 
7. Schultz M., Sartor R.B., Probiotics and inflammatory bowel diseases. Am J Gastroenterol 2000 Jan;95(1 Suppl):S19-21. University of Regensburg, 
Department of Internal Medicine, Germany

Δεν χρησιμοποιούμε ζωικές προβιοτικές καλλιέργειες που συνήθως βρίσκονται στα συμ-
βατικά συμπληρώματα, γιαούρτια ή γαλακτοκομικά, όπως οι L.reuteri, L. Helveticus κ.ά. 
που είναι διερχόμενες / μεταβατικές από το πεπτικό σύστημα χωρίς δυνατότητα αποικι-
σμού.

Επιλέγουμε συγκεκριμένες καλλιέργειες με βάση δημοσιευμένες κλινικές μελέτες και 
έρευνες και μετά από αυστηρούς εργαστηριακούς ελέγχους, ενώ προσδιορίζονται τα 
συγκεκριμένα στελέχη που χρησιμοποιούνται με γένος - είδος - σειρά (π.χ. L.Casei 
HA-108).

Κατάλληλες ποσότητες και συνθήκες
Μπορούμε να εγγυηθούμε τα δισεκατομμύρια ζωντανών φιλικών βακτηρίων μέχρι την 
ημερομηνία λήξης λόγω των: α) ειδικά ανθεκτικών –στην υγρασία και το οξυγόνο-κα-
ψουλών, β) ελέγχων από ανεξάρτητα διεθνή εργαστήρια για τη δραστικότητα και την 
καθαρότητα,την αντοχή στο όξινο γαστρικό περιβάλλον, στα χολικά άλατα, τις ενζυμικές 
δράσεις και την ικανότητα αναπαραγωγής τους. 

Χρησιμοποιούμε πρωτοποριακές τεχνικές συσκευασίας: ανακυκλούμενα, αποστειρωμέ-
να με άζωτο, σκούρα γυάλινα μπουκάλια και μεταλλικά πώματα που δεν επιτρέπουν στο 
οξυγόνο ή το φώς να αλλοιώσουν το περιεχόμενο.

Διατηρούνται στο ψυγείο ζωντανά «σε ύπνωση» και γίνονται ενεργά μόνο αφού εισέλ-
θουν στον οργανισμό μας και βρουν την κατάλληλη θερμοκρασία, υγρασία και τροφή 
(σάκχαρα, πρωτεΐνες), οπότε εγκαθίστανται και πολλαπλασιάζονται.

που αποδεικνύουν ότι είναι διαφορετικά... και καλύτερα...
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©2014. Όλα τα δικαιώματα ανήκουν στη Medmelon και τη Flora Ltd Canada

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

Eισάγονται από τον Καναδά

www.florahealth.com

Εμπιστευθείτε την πιο αξιόπιστη και εξειδικευμένη σειρά Προβιοτικών προϊόντων, που εξελίσσο-
νται και βελτιώνονται διαρκώς ενσωματώνοντας τα θετικά κάθε νεότερης επιστημονικής έρευνας. 
Με γνώμονα τη διατήρηση της καλής υγείας, η Flora παρασκευάζει τα Προβιοτικά Udo’s Choice 
αποκλειστικά με ανθρώπινες καλλιέργειες (όχι ζωικές) χωρίς κανένα συμβιβασμό στην ποιότητα.

Υπάρχουν συμπληρώματα που ισχυρίζονται μεγάλους αριθμούς προβιοτικών, αλλά προσοχή: 
υπάρχει διαφορά μεταξύ μεγάλου πληθυσμού και εγγυημένα ζωντανού μεγάλου πληθυσμού και 
μάλιστα τόσο κατά την παρασκευή όσο και κατά τη λήξη.

Ο μεγάλος πληθυσμός ζώντων βακτηρίων που περιέχουν τα προβιοτικά Udo’s Choice, δεν είναι 
ο μόνος λόγος που τα καθιστά αποτελεσματικά. Δεν είναι  όλες οι καλλιέργειες ίδιες - πολλές είναι 
μεταβατικές, δηλαδή δε δημιουργούν αποικίες αλλά παραμένουν στο έντερο μόνο για λίγο πριν ο 
οργανισμός τις αποβάλλει. Τα Προβιοτικά Udo’s Choice περιέχουν κύριες ανθρώπινες καλλιέρ-
γειες που αποικίζουν το έντερο, έχουν τεκμηριωμένα οφέλη για την υγεία και αναγνωρίζονται ως 
ασφαλή (GRAS). Όταν προμηθεύεστε τρόφιμα ή συμπληρώματα προβιοτικών, είναι πολύ σημαντικό 
να επιλέξετε το καλύτερο και το πλέον κατάλληλο για κάθε μέλος της οικογένειας σας.

Τα προβιοτικά δεν είναι παιχνίδι αριθμών!

Λειτουργικά και Αποτελεσματικά!

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

σε βιβλιογραφικές αναφορές και επιστημονικές έρευνες.
Τα Σ/Δ δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μίας ισορροπημένης δίαιτας. 

Να φυλάσσονται μακριά από τα μικρά παιδιά. Να μη γίνεται υπέρβαση της συνιστώμενης ημερήσιας δόσης.
Τα προϊόντα δεν προορίζονται για την πρόληψη, αγωγή ή θεραπεία ανθρώπινης νόσου. Συμβουλευτείτε τον γιατρό σας 

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


