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Το σώμα μας θέλει να είναι καθαρό

Στο σημερινό κόσμο, ο ανθρώπινος οργανισμός πρέπει να διαχειριστεί περισσότερες τοξίνες - βαρέα 
μέταλλα, χημικά, φυτοφάρμακα, αέριους ρύπους, ξενορμόνες κ.ά. - όπως ποτέ στο παρελθόν.  Το 
Flor • Essence® είναι ένα βοτανικό εκχύλισμα για ήπιο αλλά βαθύ καθαρισμό που αποτοξινώνει 
στο πιο βασικό επίπεδο: τα κύτταρα. Το Flor • Essence® καθαρίζει και επαναφέρει τη φυσιολογική 
λειτουργία στο σύνολο του οργανισμού αργά και σχολαστικά. Καθαρίζοντας τα κύτταρα, ενεργοποιεί 
και δυναμώνει τα οργανικά συστήματα ώστε να λειτουργούν με τη βέλτιστη αποτελεσματικότητα. 
Καθώς η αποτοξίνωση έχει θεμελιώδη σημασία για την υγεία μας, το Flor • Essence® αποτελεί μια 
εξαιρετικά “έξυπνη” επιλογή: η χαμηλή ημερήσια δόση (30 -60 ml) απομακρύνει τις τοξίνες και τις 
ελεύθερες ρίζες υποστηρίζοντας το πεπτικό και το ανοσοποιητικό, ενώ η υψηλότερη δόση (60-120 
ml) μπορεί να ληφθεί περιοδικά ως επανορθωτική αποτοξινωτική αγωγή. Τα αποτελέσματα θα σας 
απαλλάξουν από πολλά συχνά παράπονα που σίγουρα δεν ήταν φυσιολογικά! 

Μόλις το δοκιμάσετε και δείτε τα αποτελέσματα, 
το Flor•Essence® θα σας γίνει δεύτερη φύση!



Γιατί το Flor•Essence® είναι Αποτελεσματικό;

Ένα πολύ ιδιαίτερο είδος κάθαρσης
Το Flor•Essence® δε μοιάζει με οποιονδήποτε άλλον τύπο ή φόρμουλα αποτοξίνωσης. Είναι 
ένα μείγμα 8 βοτάνων σε μια πολύ συγκεκριμένη αναλογία και σύσταση, του οποίου η συνεργική 
επίδραση είναι ισχυρότερη από ότι θα ήταν εάν λαμβάναμε το κάθε βότανο χωριστά. 
Σαν ένα τονωτικό, τα αποτελέσματά του γίνονται εμφανή με την πάροδο του χρόνου. Εντούτοις, 
η περίπλοκη δράση του αρχίζει αμέσως: τα θρεπτικά φυτικά στοιχεία των βοτάνων (που το σώμα 
αναγνωρίζει ως τροφή και όχι ως ξενοβιοτικό παράγοντα) είναι υλικά της κυτταρικής μεμβράνης, 
έτσι μπορούν σχεδόν αμέσως να απορροφηθούν και να χρησιμοποιηθούν. Το Flor•Essence® δεν 
έχει μια στιγμιαία καθαρτική επίδραση αλλά με τη συστηματική του χρήση και δρώντας σε αρμονία 
με τον οργανισμό, τα 8 συστατικά του βότανα προσδιορίζουν, συλλέγουν και αποβάλλουν τις 
τοξίνες από τα κύτταρα, τους ιστούς και τα όργανα – αφήνοντας τον οργανισμό λαμπερό εσωτερικά 
και εξωτερικά.

Περισσότερη ενέργεια, καθαρή επιδερμίδα, καλύτερος ύπνος, 
βελτιωμένη πέψη και ένα ισορροπημένο υγιές σώμα.

Αυτό είναι το Flor•Essence®.  Έτσι νιώθεις όταν είσαι υγιής.

• Παρασκευάζεται από πιστοποιημένα βιολογικά βότανα
• Χωρίς οινόπνευμα και συντηρητικά
• Χωρίς χρωστικές, αρωματικές ή γλυκαντικές ουσίες
• Παραδοσιακή υδατική παρασκευή για επίτευξη 
    μέγιστης απορρόφησης 
• Ασφαλές για μακροχρόνια, καθημερινή χρήση
• Όλα τα συστατικά εξετάζονται αυστηρά για την
    αγνότητα, την ποιότητα και τη δραστικότητά τους

ξηρό 63 gr

υγρό 500 ml



Τα συμπτώματα της τοξικότητας δεν παρουσιάζονται ξαφνικά

Σχεδόν χωρίς να το συνειδητοποιήσουμε, πολλοί από εμάς σκεπτόμαστε, ότι τα καθημερινά σημάδια 
ενός υπερφορτωμένου οργανισμού είναι ένα απαραίτητο μέρος της ζωής μας. Όμως αυτή είναι μια 
απλουστευμένη παραδοχή. Μπορεί αυτά τα σημάδια να είναι κοινά, αλλά δεν είναι φυσιολογικά:

Επειδή η αρχή κάθε ασθένειας είναι προοδευτική, αυτά τα συμπτώματα με τρόπο ύπουλο και σταδια-
κό γίνονται ένα με την καθημερινότητά μας - έως ότου αναρωτιόμαστε πως είναι να ζεις χωρίς αυτά!

      Σιγά - σιγά

Οι υπερβολικές τοξίνες, που μας κατακλύζουν καθημερι-
νά, υποβαθμίζουν τη λειτουργία των φυσιολογικών οδών 
αποβολής του σώματος (έντερα, ήπαρ, νεφρά, πνεύμονες, 
δέρμα, αίμα και λεμφικό σύστημα). Καθώς δεν είναι δυ-
νατό να απομακρυνθούν, αυτά τα απόβλητα εναποτίθενται 
στα κύτταρα και τους ιστούς, όπου συνεχίζουν να υπο-
νομεύουν τη δυνατότητα του σώματος να λειτουργήσει 

αποτελεσματικά, οδηγώντας σε μειωμένη ενέργεια 
και δυσκοιλιότητα ή μη κανονικές κενώσεις 

(κίνηση των εντέρων λιγότερο από μία 
φορά τη μέρα είναι λόγος ανησυχίας). Το 
δέρμα, που είναι ένα όργανο αποβολής 
δε θα έπρεπε να αποβάλει τόσες τοξικές 
ουσίες (υπό μορφή δοθιήνων, σπυριών, 
αναφυλαξιών, σωματικής οσμής) εάν τα 

άλλα όργανα αποτοξίνωσης, όπως οι πνεύ-
μονες, το ήπαρ, τα νεφρά και το έντερο, λει-
τουργούσαν κατά το βέλτιστο τρόπο. 
Η συσσώρευση των τοξινών αρχίζει να προ-

καλεί βλάβη σε κυτταρικό επίπεδο.

• κούραση 
• πονοκέφαλοι 
• αέρια και φουσκώματα
• όξινα ρεψίματα 
• συχνές μολύνσεις 

• κακή ποιότητα ύπνου 
• ρινική συμφόρηση 
• δυσθυμία 
• δυσκοιλιότητα ή διάρροια 
• φλεγμονές και ερεθισμοί 

• άλγη και πόνοι 
• ξηρό ή ερεθισμένο δέρμα 
• δερματικές αλλοιώσεις 
• σωματική οσμή



Τα αυξανόμενα επίπεδα κυκλοφορίας και εναπόθεσης τοξικού υλικού στο σώμα προκαλούν ταυ-
τόχρονα φυσική και ψυχική διαταραχή: τραχύ ή ερεθισμένο δέρμα, αναφυλαξίες, ναυτία, αϋπνία, 
μεταπτώσεις στη διάθεση.
Οι φλεγμονές εμφανίζονται ως συνέπεια ερεθισμού στις περιοχές όπου οι τοξίνες συνεχίζουν να 
συσσωρεύονται: η διόγκωση οφείλεται στην προσπάθεια του σώματος να απομονώσει τoυς ερεθι-
στικούς παράγοντες, έτσι ώστε να μην διαδοθούν περαιτέρω σε όλο τον οργανισμό. Αυτό το στάδιο 
συνοδεύεται συχνά από πόνους και είναι μια πρόδρομη κατάσταση πριν από σοβαρές βλάβες.
Τα έλκη μπορεί σύντομα να ακολουθήσουν, δεδομένου ότι οι αποθηκευμένες τοξίνες καταστρέφουν 
τα κύτταρα και τους ιστούς. Τα νεύρα μένουν εκτεθειμένα και υπάρχει αύξηση του πόνου. Για να 
εμποδίσει τη διάδοση των τοξινών έξω από τις πληγωμένες περιοχές, το σώμα “γεμίζει” τα έλκη με 
πηκτό ιστό. Αυτό είναι το τελευταίο στάδιο όπου το σώμα έχει ακόμα τον έλεγχο των κυττάρων του. 
Εάν δεν γίνει κάτι δραστικό στο σημείο αυτό, τα κύτταρα μπορεί να αρχίσουν να μεταλλάσσονται, και 
στη συνέχεια να χάσουν τη φυσιολογικά προγραμματισμένη δυνατότητά τους να πεθαίνουν, οδηγώ-
ντας τα στην ανεξέλεγκτη αύξηση. 

Απελευθέρωσε τον εαυτό σου από τις τοξίνες!

Το Flor•Essence® βοηθά το σώμα σου να κάνει ό,τι πρέπει να κάνει προκειμένου να ισορροπήσει 
και να αυτοθεραπευθεί. Το πλήρες φάσμα των ιδιοτήτων των οργανικών βοτάνων του ισορροπεί το 
σώμα ώστε να «επανέρχεται» μόνο του - ουσιαστικά να κάνει αυτοϊαση. 

Ξεκλειδώνει τη νοημοσύνη του οργανισμού 
και ενεργοποιεί τους εσωτερικούς μηχανισμούς του!



Όταν η πλήρης δυναμικότητα των βοτάνων 
συναντά την άριστη ποιότητα παρασκευής

Περισσότερο από το 81% των βοτάνων στο 
Flor•Essence® είναι πιστοποιημένα βιολογικά. Τα 
υπόλοιπα καλλιεργούνται επίσης οικολογικά προκει-
μένου να μεγιστοποιηθούν οι θρεπτικές ουσίες και να 
ελαχιστοποιηθούν οι χημικοί μολυσματικοί παράγοντες 
όπως τα φυτοφάρμακα, τα εντομοκτόνα ή τα ζιζανιο-
κτόνα. Εκτός από τη χρησιμοποίηση οργανικών και μη 
εκτεθειμένων σε ακτινοβολία συστατικών, η Flora είναι 
πιστοποιημένη για την παραγωγή και επεξεργασία βι-
ολογικών προϊόντων, αναγνωρισμένη από την Quality 
Assurance International (QAI). Αυτή είναι μια περαιτέρω 
διασφάλιση ότι ακόμη και τα προϊόντα καθαρισμού (π.χ. 
πιστοποιημένο βιολογικό οινόπνευμα) που χρησιμοποι-
ούνται στον παραγωγικό εξοπλισμό είναι μη τοξικά.
Για να εξασφαλίσει την υψηλότερη ποιότητα, η Flora 
καλλιεργεί, όσο το δυνατόν περισσότερα από τα βότανα 
που χρησιμοποιεί για την παραγωγή των προϊόντων της, 
στο πιστοποιημένο βιολογικό βοτανικό αγρόκτημά της, 
ενώ τα υπόλοιπα τα προμηθεύεται μόνον από συμβε-
βλημένους αγρότες που ακολουθούν τις αυστηρότατες 
προδιαγραφές της.

Πέρα από τις τυπικές απαιτήσεις

Η Flora εφαρμόζει έναν πολύ σχολαστικό ποιοτικό έλεγ-
χο και εκτελεί τις διαδικασίες δοκιμών,  επεξεργασίας, 
παραγωγής, συσκευασίας και διακίνησης πέρα από τις 
απαιτήσεις της ήδη αυστηρής καναδικής νομοθεσίας. 
Επιπρόσθετα της διεξαγωγής των δικών της ελέγχων, 
υπάρχει μόνιμη ελεγκτική διαδικασία από ανεξάρτητο 
διεθνή φορέα ποιοτικού ελέγχου, υπερβαίνοντας κατά 
πολύ τα νομοθετημένα υποχρεωτικά στάδια, ώστε να 
εξασφαλίζεται σταθερά η αγνότητα, η ποιότητα και η 
δραστικότητα όλων των προϊόντων, συμπεριλαμβανομέ-
νου φυσικά του Flor•Essence®.



Πιο φυσικό δε γίνεται!

Το Flor•Essence® περιέχει μόνο βότανα πλήρους φάσματος που δεν έχουν ραφιναριστεί τεχνη-
τά ούτε έχουν ενισχυθεί με «ενεργά φαρμακευτικά συστατικά». Είναι απόλυτα αγνά,  φυσιολογικά 
αναπτυγμένα, ανεπεξέργαστα βότανα στην καλύτερή τους φάση, προσεκτικά επιλεγμένα, που πα-
ρασκευάζονται μαζί ως βοτανικό τσάι. Το νερό που χρησιμοποιείται φιλτράρεται με ενεργό άνθρακα 
και υπεριώδες φως για να διατηρήσει τα φυσικά μεταλλικά του στοιχεία. Για να ελαχιστοποιηθεί η πι-
θανότητα οξείδωσης, τα βότανα αφυδατώνονται σε χαμηλή θερμοκρασία, αποθηκεύονται σε ψυχρό 
περιβάλλον και τεμαχίζονται ακριβώς πριν από την εκχύλιση. Τα ακατέργαστα φυτά εξετάζονται για 
την ταυτότητα, την αγνότητα και τη δραστικότητά τους, καθώς επίσης και για να ανιχνευθούν πιθα-
νοί μολυσματικοί παράγοντες. Εκτός από την μακροσκοπική εξέταση, ιδιαίτερα ευαίσθητες δοκιμές 
πραγματοποιούνται στα υπερσύγχρονα εργαστήρια (ανώτατου τεχνικού επιπέδου) της εταιρείας: λε-
πτή χρωματογραφία στρώματος, υγρή χρωματογραφία υψηλής απόδοσης, φασματομετρία και άλλες 
αναλυτικές χημικές μέθοδοι.

Συνεπής ποιότητα

Η ποιότητα και η δραστικότητα του Flor•Essence® είναι εγγυημένα σταθερές, χωρίς να απομονώνο-
νται συγκεκριμένες «ενεργές» ενώσεις στα βότανα. Η Flora δέχεται μόνον αυτά τα φυτά που ικανο-
ποιούν τα ποιοτικά κριτήρια επιλογής σπόρου, καλλιέργειας και δοκιμής πρώτης ύλης. Η διαδικασία 
παρασκευής ελέγχεται σχολαστικά και το τελικό προϊόν τεστάρεται για τη διασφάλιση της συνάφειας 
από παρτίδα σε παρτίδα. Η προπαραγωγή και η τελική δοκιμή περιλαμβάνουν την επαλήθευση, ότι 
συγκεκριμένες ενώσεις “δείκτες” είναι παρούσες: ενώ αναγνωρίζουμε ότι υπάρχουν αμέτρητες ου-
σίες σε κάθε βότανο που συμβάλλουν στη δραστικότητά του, είναι κρίσιμο να γίνει η χημική σκιαγρά-
φηση και να ποσοτικοποιηθούν οι ενώσεις που συνήθως θεωρούμε ότι είναι τα ενεργά συστατικά. 
Χωρίς αυτά, τα βότανα θα ήταν αδύναμα και αναποτελεσματικά και το Flor•Essence® δεν θα ήταν 
τόσο δραστικό όσο εκατομμύρια άνθρωποι ήδη ξέρουν ότι είναι. Οι τρέχουσες μελέτες συνεχίζουν 
να επιβεβαιώνουν την ποιότητα, την αποτελεσματικότητα και την ασφάλεια του βοτανικού μείγματος 
τσαγιού Flor•Essence®.



Κολλιτσίδα
Burdock root (Arctium lappa): περιέχει ινουλίνη, φλαβονοειδή (και quercetin), λιγνάνες, 
τανίνες, αιθέρια έλαια, βιταμίνες και μέταλλα. Ισχυρό αντιοξειδωτικό, αντιφλεγμονώδες και 
ανοσοδιεγερτικό,  μπορεί να μειώσει τις μεταλλαγές των κυττάρων καθαρίζοντας και ενισχύ-
οντάς τα. Αντιβακτηριακό, αντιμυκητιακό και αντιικό· αυξάνει τις λεμφικές εκκρίσεις.

Λάπαθο
Sheep Sorrel (Rumex acetosella): στυπτικό, διουρητικό και καθαρτικό. Oξυγονώνει τους 
ιστούς και υποστηρίζει το ανοσοποιητικό σύστημα. Όλα τα αέρια μέρη του φυτού χρησιμοποι-
ούνται, καθώς περιέχουν πολλά αντιοξειδωτικά, φλαβονοειδή, βιταμίνες, μέταλλα και ιχνο-
στοιχεία. Είναι τονωτικό για τη χολή λόγω των φυτοοιστρογόνων και των αντιφλεγμονωδών 
ιδιοτήτων του.

Φτελιά
Slippery Elm (Ulmus rubra): ξεχωρίζει για την καταπραϋντική αντιφλεγμονώδη δράση του, 
ειδικά στο πεπτικό σύστημα, λόγω της περιεκτικότητάς του σε γλοιό. Αλκαλοποιεί τα γαστρικά 
υγρά εξισορροπώντας το pH. Απορροφά τις τοξίνες από το έντερο και μειώνει το χρόνο της 
εντερικής διέλευσης. Περιέχει υψηλές συγκεντρώσεις αντιοξειδωτικών, συμπεριλαμβανο-
μένων της β-σιτοστερόλης, της β-καροτίνης και των προανθοκυανιδών.

Νεροκάρδαμο
Watercress (Nasturtium officinale): αποτοξινωτικό βαρέων μετάλλων και πλούσια πηγή 
χλωροφύλλης για τον καθαρισμό του αίματος. Αυξάνει τη ροή της χολής για βελτιωμένη 
πέψη και αποτελεί άριστη προστασία ενάντια σε ξενοοιστρογόνα και σε πολλές ορμονοεξαρ-
τώμενες ασθένειες. Περιέχει indoles (βρίσκονται και σε σταυρανθή λαχανικά) που απενερ-
γοποιούν και αποβάλλουν το υπερβάλλον οιστρογόνο.

Βοταν ική               συνέργε ια
Κάθε ένα από τα οκτώ βότανα του Flor•Essence® αναδεικνύει τη δική του συγκεκριμένη 

βιολογική δράση και συνεισφέρει τις εντυπωσιακές θεραπευτικές ιδιότητές του με μοναδικό τρόπο.

Αυτά τα 8 βότανα μαζί, σε ακριβείς προκαθορισμένες αναλογίες, ενοποιούνται σε μια εντελώς νέα      ουσία, όπου το ένα ενισχύει τα οφέλη του άλλου και δημιουργούν ένα ισχυρό συνεργικό αποτέλεσμα.

Αποτοξίνωση Δέρματος: Κόκκινο τριφύλλι, Αγιάγκαθο. Τα εφιδρωτικά βότανα υποστηρίζουν την αποτοξίνω-
ση της επιδερμίδας, αναβαθμίζοντας τη διαπνοή και την υγιή κυκλοφορία.

Υποστήριξη Ήπατος και Χοληδόχου Κύστης: Τουρκικό ραβέντι, Αγιάγκαθο, Νεροκάρδαμο, Κολλιτσίδα, 
Λάπαθο. Οι πικρές τους ιδιότητες αυξάνουν τις χολικές και τις γαστρικές εκκρίσεις και τη σίελο. Βοηθούν στην 
εντερική  αποτοξίνωση και τον καθαρισμό του ήπατος, ρυθμίζουν την εντερική κινητικότητα. 

Μεταφορά Τοξινών στις Οδούς Αποβολής: Λάπαθο, Τουρκικό ραβέντι. Οι sennoside glycosides ενερ-
γοποιούν την έκκριση ύδατος στα έντερα για την αποβολή τοξίνων με αποτέλεσμα να  «καθαρίζει» το αίμα, να 
προκαλείται ήπια διουρητική δράση και να υποβοηθείται  η αποτοξίνωση των νεφρών.

Εντερική Υποστήριξη: Λάπαθο, Τουρκικό ραβέντι. Οι ανθρακινόνες ενεργοποιούν την εντερική δραστηριό-
τητα κατά τρόπο τέτοιο ώστε να βελτιώνεται σημαντικά η αποβολή τοξικού φορτίου.



Κόκκινο Τριφύλλι
Red Clover (Trifolium pratense): αντιοξειδωτικό, καθαρίζει το αίμα και διευκολύνει την 
αποβολή των τοξινών μέσω του δέρματος, των νεφρών και των εντέρων. Αποδεδειγμένα 
καταπολεμά βακτηριακές, ιογενείς και μυκητιακές μολύνσεις, ενώ έχει χρησιμοποιηθεί για 
ασθένειες των πνευμόνων, του ήπατος και του πεπτικού. Περιέχει ισοφλαβόνες που βοη-
θούν την ορμονική ισορροπία και προστατεύουν από ξενοοιστρογόνα.

Αγιάγκαθο
Blessed Thistle (Cnicus benedictus): περιέχει μια πικρή στη γεύση ουσία, γνωστή ως 
«cnicin», η οποία αυξάνει τη ροή των γαστρικών υγρών, ανακουφίζοντας με αυτόν τον τρόπο 
τη δυσπεψία και τους πονοκεφάλους που συνδέονται με τη συμφόρηση του ήπατος. Έχει       
αντιφλεγμονώδεις ιδιότητες και περιέχει λιγνάνες που έχουν αποδεδειγμένη αντιμικροβιακή 
δράση.

Φύκι
Kelp (Laminaria digitata): περιέχει άλατα αλγινικού οξέος, που καταπραΰνουν και καθαρί-
ζουν τα έντερα και εξουδετερώνουν βαρέα μέταλλα και ακτινοβολία (ακόμα και από πεδία 
τηλεοράσεων, υπολογιστών κ.ά.). Διεγείρει το ανοσοποιητικό σύστημα και παρέχει ιχνοστοι-
χεία - συμπεριλαμβανομένου του ιωδίου - για την υγιή λειτουργία του θυρεοειδή, του μετα-
βολισμού και τον έλεγχο προκαρκινικών όγκων του στήθους.

Ραβέντι
Turkish Rhubarb root (Rheum palmatum):  βοηθά στην ομαλοποίηση των εντερικών κενώ-
σεων, “καθαρίζει” το ήπαρ και αποτοξινώνει τα έντερα. Ασφαλές και αποτελεσματικό καθαρ-
τικό, παρουσιάζει επίσης αντιφλεγμονώδη, αντισηπτική, αντιοξειδωτική και αντιική δράση. 
Αυξάνει τη έκκριση σιέλου και των γαστρικών υγρών βελτιώνοντας την πέψη.

Βοταν ική               συνέργε ια
Το παρασκευασμένο βοτανικό μείγμα διαμορφώνεται σαν ένα σύνολο τόσο ενοποιημένο, 
ώστε να μην μπορεί να περιγραφεί μόνον ως απλό άθροισμα των επιμέρους στοιχείων του.

Αυτά τα 8 βότανα μαζί, σε ακριβείς προκαθορισμένες αναλογίες, ενοποιούνται σε μια εντελώς νέα      ουσία, όπου το ένα ενισχύει τα οφέλη του άλλου και δημιουργούν ένα ισχυρό συνεργικό αποτέλεσμα.

Αποτοξίνωση Πνευμόνων: Φτελιά, Τουρκικό ραβέντι, Κόκκινο Τριφύλλι, Κολλιτσίδα. Προστατεύουν και 
καθαρίζουν τη βλεννογόνο, ενώ ταυτόχρονα υποστηρίζουν την αποβολή τοξινών μέσω της αναπνοής.

Χτίζουν Γερό Ανοσοποιητικό: Κόκκινο τριφύλλι, Νεροκάρδαμο, Κολλιτσίδα, Λάπαθο, Τουρκικό ραβέντι. 
Ενεργοποιούν τα μακροφάγα - αποτοξινωτικά του αίματος - που απομονώνουν και απομακρύνουν ξενοβιοτικό 
και τοξικό υλικό μέσω του αίματος στα όργανα αποβολής.

Εύρυθμη Εντερική Λειτουργία: Οι ινουλίνες παγιδεύουν και απομακρύνουν τις τοξίνες από το έντερο για 
να βελτιώσουν την αποβολή και προλαμβάνουν την επαναπορρόφηση τοξινών, περιορίζοντας τα υπερβολικά 
υγρά. Παρέχει πρεβιοτικά που τρέφουν την εντερική μικροχλωρίδα. 
Φτελιά. Οι ζελατινοειδείς ίνες απορροφούν τοξίνες από το έντερο, προστατεύουν και ανακουφίζουν τις εντερι-
κές γραμμικές βλεννογόνους. 
Φύκι Kelp. Οι αλγινάτες “δένουν” τα βαρέα μέταλλα και βοηθούν στην απομάκρυνσή τους από τον οργανισμό.



Τρόπος χρήσης 
και δοσολογία

Η συνέπεια 
είναι το κλειδί

• Σαν αντιοξειδωτικό συμπλήρωμα ή για 
αποτοξινωτική πρόληψη: 30 ml (2 κου-
τάλια σούπας) με ίση ποσότητα ζεστού 
νερού 1 φορά καθημερινά. 
• Για περιοδική αποτοξίνωση: 30-60 ml 
(2-4 κουτάλια σούπας) με ίση ποσότητα 
ζεστού νερού 1 έως 3 φορές καθημερινά.
Συνεχίστε για όσο χρονικό διάστημα επι-
θυμείτε, ανάλογα με την έκταση της επι-
θυμητής αποτοξίνωσης. Αρχίστε με τη χα-
μηλότερη δόση και αυξήστε την βαθμιαία.

Το Flor•Essence® είναι προτιμότερο να 
ληφθεί με άδειο στομάχι: τουλάχιστον 30 
λεπτά πριν το φαγητό ή πριν την ώρα του 
ύπνου. Αραιώστε το με ίση ποσότητα φιλ-
τραρισμένου ή μεταλλικού ζεστού νερού 
και πιείτε με αργές γουλιές. Επίσης, στο-
χεύστε να πίνετε 2 λίτρα φυσικό μεταλλικό 
νερό καθημερινά, ώστε να διευκολύνεται 
η ταχεία αποβολή των τοξινών που απε-
λευθερώνονται από το τσάι.

Ένα απλό φλιτζάνι τσαγιού, που λαμ-
βάνεται ως τονωτικό καθημερινά, μπο-
ρεί εύκολα να γίνει ένα αναπόσπαστο 
τμήμα της καθημερινής ρουτίνας σας. 
Ακριβώς όπως μια πολυβιταμίνη, το 
Flor•Essence® είναι αποτελεσματικό-
τερο ως σταθερή συνήθεια. Κανένας δε 
γίνεται μυώδης αν γυμνάζεται μόνο μια 
φορά το μήνα! Ευτυχώς, αντίθετα από την 
άσκηση, δε χρειάζεται να προετοιμάζεστε 
ψυχολογικά για να πιείτε μια κούπα ζεστό 
καταπραϋντικό τσάι.

Προτάσεις για εξωτερική χρήση του Flor Essence®
• Αναμίξτε με νερό σε ένα μπουκάλι ψεκασμού. Ψεκάστε σε ερεθισμένο δέρμα. Διατηρείστε το στο ψυγείο. 
• Εμποτίστε κάποιο μαλακό ύφασμα ή γάζα βαμβακιού. Χρησιμοποιείστε το σαν κομπρέσα επάνω σε δοθι-

ήνες, φουσκάλες, αναφυλαξίες κ.λ.π. για να βγουν οι ακαθαρσίες.
• Αν παρασκευάζετε το ξηρό μείγμα τσαγιού, χρησιμοποιείστε τα στραγγισμένα φύλλα που έμειναν μετά το 

βρασμό σαν κατάπλασμα στο πρόσωπο ή σε ερεθισμούς, καψίματα, σπυριά κλπ.



Σημάδια ότι το Flor•Essence® λειτουργεί

Δεδομένου ότι ξεκινάτε να λαμβάνετε συστηματικά το Flor•Essence® σαν καθημερινή 
συνήθεια, μπορεί να αρχίσετε να παρατηρείτε αλλαγές στο σώμα σας. 

Υπάρχει πιθανότητα να νιώσετε κάποιες αντιδράσεις που φαίνονται σαν παρενέργειες, αλλά στην 
πραγματικότητα είναι σημάδια ότι το Flor•Essence® εκτελεί αποτελεσματικά την εργασία της απο-
βολής των αποθηκευμένων τοξινών από τα κύτταρα και τους ιστούς. Εάν τα ακόλουθα συμπτώματα 
προκύψουν, φροντίστε να ξεκουράζεστε και να πίνετε πολύ νερό για να βοηθήσετε στην αποβολή 
των τοξινών που καταστρέφονται. Αν παρουσιαστούν, οι παρακάτω προσωρινές αντιδράσεις είναι 
φυσιολογικές και είναι μικρής η μέτριας έντασης: 

• Πονοκέφαλος 
• Ήπια διάρροια 
• Συμπτώματα ίωσης (λίγος πυρετός, κομμάρες, ιδρώτας) 
• Ναυτία 
• Δερματικά εξανθήματα 
• Μύτη που τρέχει (ροή βλέννης)

Εάν τα παραπάνω είναι σοβαρής έντασης και παρατεταμένης διάρκειας, ελαττώστε τη δόση στο μισό 
και συνεχίστε με πιο αργό ρυθμό τη διαδικασία της αποτοξίνωσης. 

Μια “ξεχασμένη” αίσθηση υγείας

Δεδομένου ότι τα οργανικά σας συστήματα επανακτούν σταδιακά ξανά τη φυσική ισορροπία τους, 
η ανανεωμένη αίσθηση του «φυσιολογικού» έχει τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

• Άφθονη ενέργεια 
• Αναπαυτικός ύπνος 
• Λαμπερό δέρμα 
• Μειωμένοι πόνοι και φλεγμονές 
• Ελάττωση της οσμής του σώματος 
• Λιγότεροι πονοκέφαλοι 
• Καλύτερη διάθεση, λιγότερη οξυθυμία 
• Όξινη/αλκαλική ισορροπία 
• Κανονική κινητικότητα του εντέρου 
• Σωστή πέψη (λιγότερα αέρια, 
    φουσκώματα, δυσπεψία) 
• Ισχυρό ανοσοποιητικό

Το σώμα σας θέλει να είναι υγιές!



                   Το Flor Essence διατίθεται σε δύο μορφές

α) Υγρό 500 ml σε γυάλινο μπουκάλι έτοιμο για κατανάλωση 

β) Ξηρό μείγμα βοτάνων 63 g (3 φάκελοι των 21 g) για 
παρασκευή στο σπίτι. Η μορφή αυτή είναι πιο οικονομική και 
αποδίδει συνολικά 3 λίτρα προϊόντος. Κάθε φάκελος παρα-
σκευάζεται ξεχωριστά με απλό τρόπο: βράζουμε το περιεχό-
μενο του σε 1,25 λίτρα νερού για 10-12 λεπτά, περιμένουμε 
12 ώρες, ξαναζεσταίνουμε χωρίς να βράσει, στραγγίζουμε σε 
γυάλινο μπουκάλι και διατηρούμε στο ψυγείο.  

Το τελικό προϊόν είναι το ίδιο και στις 2 μορφές.

                                         Αναλυτικές Πληροφορίες

ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ: Νερό αποσταγμένο, ρίζα κολλιτσίδας* (Arctium lappa), φύλλα λάπαθου* (Rumex acetosella), 
φλοιός φτελιάς (Ulmus rubra), νεροκάρδαμο (Nasturtium officinale), ρίζα ραβεντίου* (Rheum palmatum), 
φύκι kelp* (Laminaria digitata), αγιάγκαθο* (Cnicus benedictus), άνθος κόκκινου τριφυλλιού* (Trifolium 
pratense) και φυσικό κιτρικό οξύ από τεύτλα ως αντιοξειδωτικό (υπάρχει μόνο στην έτοιμη μορφή των 500 ml)
* Πιστοποιημένα Οργανικά συστατικά

ΔΕΝ ΠΕΡΙΕΧΕΙ αλκοόλ, καφεΐνη, συντηρητικά, τεχνητές χρωστικές ή αρωματικές ύλες

ΟΔΗΓΙΕΣ & ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ:  Ανακινείστε καλά & διαλύστε 30-60 ml σε ίση ποσότητα ζεστού 
νερού (καλύτερα όχι βρύσης). Λαμβάνεται 1-3 φορές τη μέρα, μισή ώρα πριν το φαγητό με άδειο στομάχι. 

ΜΕΤΑ ΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ διατηρείται στο ψυγείο.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ: Μην υπερβαίνετε τη συνιστώμενη ημερήσια δόση. Συμβουλευτείτε γιατρό πριν τη 
χρήση: αν βρίσκεστε σε φαρμακευτική αγωγή ή έχετε προβλήματα υγείας. ΜΗΝ ΤΟ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ 
αν εγκυμονείτε, θηλάζετε ή είστε αλλεργικοί σε φυτά Asteraceae /Compositae /Daisy/ Polygonaceae /
Brassicaceae. ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ.

Βιβλιογραφικές αναφορές:
Leo Roy, MD. “Cancer Cover-Up.” Alive Magazine: Canadian Journal of Health and Nutrition. Burnaby: Canadian Health Reform 
Products Ltd., 2000: #209 March, pp 23-26. Harvey Diamond. “The 7 Stages of Disease.” Alive Magazine: Canadian Journal of 
Health and Nutrition. Burnaby: Canadian Health Reform Products Ltd., 1999: #198 April, pp 20-21. Itigina et al. Ministry of Health 
for the Russian Federation Moscow Regional Research Clinical Institute (unpublished), 1998. Richardson, M.A.(Ph.D), Tina Ramirez, 
Carmen Tamayo (MD), Carrie Perez, Palmer. J. Lynn (Ph.D). “Flor•Essence Herbal Tonic Use in North America: A Profile of General 
Consumers and Cancer Patients.” The University of Texas Centre for Alternative Medicine Research, Centre for Health Promotion 
Research and Development: Houston, 1998. www.sph.uth.tmc.edu/utcam/Suzanne Diamond, Carmen Tamayo, M.A. Richardson 
and Inga Skoda. “The Chemistry and Biological Activity of Herbs used in Flor•Essence™ Herbal Tonic and Essiac™” Phytotherapy 
Research: Vol. 14, p. 1-14, 2000.



Το Flor•Essence® έχει μια περήφανη κληρονομιά 

Το 1922, η διάσημη Καναδή νοσοκόμα Rene 
Caisse παρέλαβε τη συνταγή μιας μοναδικής 
πολύ ισχυρής αποτοξινωτικής φόρμουλας, 
που παρασκευαζόταν από 8 βότανα και χρη-
σιμοποιούνταν για πολλές γενιές από τους 
Ινδιάνους Ojibwa. Η Rene ερευνούσε για 
πολλά χρόνια τρόπους να τελειοποιήσει αυτή 
τη βοτανική φόρμουλα μαζί με τον διαπρεπή 
συνεργάτη της Dr. Charles Brusch, M.D., 
προσωπικό γιατρό του προέδρου των ΗΠΑ 
John F. Kennedy, στην κλινική του Brusch 
Medical Center, στο Cambridge της Μασα-
χουσέτης. Το 1988, ο Dr Brusch παραχώρησε 
τα δικαιώματα της φόρμουλας στην Elaine 
Alexander, διάσημη Καναδή ραδιοφωνική 
παραγωγό και έμπειρη ερευνήτρια υγείας, η 

οποία επέλεξε τη Flora για να την παρασκευάζει και να τη διαθέτει αποκλειστικά στην αγορά με το 
όνομα Flor•Essence®. Αν και υπάρχουν πολλά σκευάσματα που ισχυρίζονται ότι παρου-
σιάζουν τα ίδια καταπληκτικά αποτελέσματα, το Flor•Essence® είναι η μόνη εξουσιοδο-
τημένη συνταγή που κυκλοφορεί και επικυρώνει ουσιαστικά την ιστορική αυθεντικότητα 
της φόρμουλας. Τα οφέλη του έχουν αποδειχτεί κατ’ επανάληψη: τόσο από τους ασθενείς που 
θεραπεύτηκαν, όσο και από τις διάφορες μελέτες in vitro και in vivo (στο εργαστήριο και σε ζώντες 
οργανισμούς), οι οποίες συνεχίζονται μέχρι σήμερα. 
Από το 1992 που η Flora έγινε ο αποκλειστικός πα-
ρασκευαστής του Flor•Essence®, πολλές χιλιάδες 
άνθρωποι σε όλο τον κόσμο έχουν βιώσει τα θετικά 
αποτελέσματα της εκπληκτικής  του δράσης.

Στο best seller βιβλίο 
«Νιώθεις καλά και γίνεσαι καλύτερα» 

της Ολλανδής δημοσιογράφου 
Paula Bakhuis, που κυκλοφορεί σε 6 γλώσσες,  

περιγράφεται η ιστορία 
του Flor • Essence®, παρατίθενται μαρτυρίες χρη-

στών και αναφέρονται επιστημονικές έρευνες 
που έχουν πραγματοποιηθεί για τη δράση του.

¡ÈÒ
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ŒÓ· πÓ‰È¿ÓÈÎÔ ‚ÔÙ·ÓÈÎfi ÙÛ¿È 
ÁÚ¿ÊÂÈ πÛÙÔÚ›·

Paula Bakhuis

Paula Bakhuis
Paula Bakhuis

∞Ó ̆ ¿Ú¯ÂÈ ¤Ó· ÌË-ÙÔÍÈÎfi ‚ÔÙ·ÓÈÎfi ÙÛ¿È Ô˘ ¤¯ÂÈ ıÂÚ·Â‡ÛÂÈ ̄ ÈÏÈ¿‰Â˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ ·fi Î·Ú-
Î›ÓÔ, ÁÈ·Ù› ‰ÂÓ ÁÓˆÚ›˙Ô˘ÌÂ Î¿ÙÈ ÁÈ’ ·˘Ùfi; æ¿¯ÓÔÓÙ·˜ ÙËÓ ·¿ÓÙËÛË, Ë ‰È¿ÛËÌË √ÏÏ·Ó‰‹ ‰Ë-
ÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˜ ÛÂ ı¤Ì·Ù· ̆ ÁÂ›·˜ Paula Bakhuis ÍÂÎ›ÓËÛÂ Ó· ÂÚÂ˘Ó¿ ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· ›Ûˆ ·fi ¤Ó·
·ÍÈÔı·‡Ì·ÛÙÔ ‚ÔÙ·ÓÈÎfi ÙÛ¿È ÙˆÓ πÓ‰È¿ÓˆÓ Ojibwa. √È Ì·ÚÙ˘Ú›Â˜ ÁÈ’ ·˘Ùfi ÙÔ ÙÛ¿È ‰Â›¯ÓÔ˘Ó
fiÙÈ ¤¯ÂÈ ÌÈ· ıÂÚ·Â˘ÙÈÎ‹ ‰Ú¿ÛË Ô˘ Ê¤ÚÓÂÈ ÛÂ ·ÌË¯·Ó›· ÙÔ˘˜ ÁÈ·ÙÚÔ‡˜. ¶ÔÏÏ¤˜ fi„ÂÈ˜ ·˘-
Ù‹˜ ÙË˜ ıÂÚ·Â˘ÙÈÎ‹˜ ‰Ú¿ÛË˜ ¤¯Ô˘Ó ‹‰Ë ÂÈ‚Â‚·ÈˆıÂ› ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎ¿ Î·È Ë ¤ÚÂ˘Ó· Û˘ÓÂ¯›-
˙ÂÈ Ó· ÂÍÂÏ›ÛÛÂÙ·È.  ªÂÙ·Í‡ ¿ÏÏˆÓ, ÙÔ ÙÛ¿È ¤¯ÂÈ ·Ô‰ÂÈ¯ÙÂ› fiÙÈ Â›Ó·È ¤Ó· ÈÛ¯˘Úfi ·ÓÙÈÔÍÂÈ-
‰ˆÙÈÎfi, ‰ÈÂÁÂ›ÚÂÈ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎ¿ ÙÔ ·ÓÔÛÔÔÈËÙÈÎfi Û‡ÛÙËÌ·, ÌÂÈÒÓÂÈ ÙÈ˜ ·ÚÂÓ¤ÚÁÂÈÂ˜ ÙË˜
¯ËÌÂÈÔıÂÚ·Â›·˜ Î·È ÙË˜ ·ÎÙÈÓÔıÂÚ·Â›·˜, Û˘Ì‚¿ÏÏÂÈ ÛÙË ‚ÂÏÙ›ˆÛË ÙË˜ fiÚÂÍË˜ Î·È ÙËÓ ·‡-
ÍËÛË ÙË˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜, ÂÏ·ÙÙÒÓÂÈ ÙÔÓ fiÓÔ. √È ÂÌÂÈÚ›Â˜ fiÛˆÓ ÙÔ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Ó ÔÈÎ›ÏÔ˘Ó
·fi ·Ï¿ «ÓÈÒıˆ Î·Ï‡ÙÂÚ·» Ì¤¯ÚÈ ıÂ·Ì·ÙÈÎ‹ ·Ó¿ÚÚˆÛË ·fi Î·ÚÎ›ÓÔ˘˜ ÙÂÏÈÎÔ‡ ÛÙ·‰›Ô˘.

°È· ÚÒÙË ÊÔÚ¿, ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·È fiÏ· Ù· ÛÙÔÈ¯Â›· ÁÈ’ ·˘Ùfi ÙÔ ·ÔÙÔÍÈÓˆÙÈÎfi ÙÛ¿È Î·È ÙÂÎ-
ÌËÚÈÒÓÔÓÙ·È ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎ¿ fiÔ˘ Â›Ó·È ÂÊÈÎÙfi. ∆Ô «¡ÈÒıÂÈ˜ Î·Ï¿ Î·È Á›ÓÂÛ·È Î·Ï‡ÙÂÚ·» Â-
ÚÈÁÚ¿ÊÂÈ ÙÔÓ ·ÁÒÓ· ÙË˜ ÓÔÛÔÎfiÌ·˜ Rene Caisse ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·ÁÓÒÚÈÛË ÙÔ˘ ‚ÔÙ·ÓÈÎÔ‡ ÙÛ·ÁÈ-
Ô‡ Û· ıÂÚ·Â›· ÁÈ· ÙÔÓ Î·ÚÎ›ÓÔ. ∆Ô ‚È‚Ï›Ô Î·Ù·ÙÔ›˙ÂÈ Û¯ÂÙÈÎ¿ ÌÂ ÙËÓ È·ÙÚÈÎ‹ ÙˆÓ πÓ‰È¿-
ÓˆÓ Ojibwa, Î·ıÒ˜ ÙÔ ÙÛ¿È ·Ú·ÛÎÂ˘¿˙ÂÙ·È Û‡ÌÊˆÓ· ÌÂ ÌÈ· ÚˆÙfiÙ˘Ë ÊfiÚÌÔ˘Ï· ÙˆÓ
Ojibwa. ∆· ÍÂ¯ˆÚÈÛÙ¿ ‚fiÙ·Ó· Î·È ÔÈ ÂÍÂÈ‰ÈÎÂ˘Ì¤ÓÂ˜ È‰ÈfiÙËÙ¤˜ ÙÔ˘˜ ÂÚÈÁÚ¿ÊÔÓÙ·È ÌÂ Ï‹-
ÚË Î·È ÍÂÎ¿ı·ÚÔ ÙÚfiÔ. ∂ÈÚfiÛıÂÙ·, Ì·ÚÙ˘Ú›Â˜ ·fi ¿ÙÔÌ· Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÈ ÙÔ
ÙÛ¿È ı· Û·˜ ‰ÒÛÔ˘Ó ÌÈ· ÂÓÙ‡ˆÛË ÙˆÓ ·ÍÈfiÏÔÁˆÓ ·ÔÙÂÏÂÛÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ÂÈÙÂ‡¯ıËÎ·Ó. ∞˘-
Ùfi ÙÔ ‚È‚Ï›Ô Â›Ó·È ··Ú·›ÙËÙÔ ÁÈ· ÁÈ·ÙÚÔ‡˜ Î·È ıÂÚ·Â˘Ù¤˜, ·ÏÏ¿ Â›ÛË˜ ÁÈ· Î·ÚÎÈÓÔ·ıÂ›˜,
Û·Ó Ú·ÎÙÈÎfi˜ Ô‰ËÁfi˜ ÙÔ˘ ˆ˜ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ‚ÔËı‹ÛÔ˘Ó ÛÙËÓ ·Ó¿ÚÚˆÛ‹ ÙÔ˘˜ ÌÂ ·˘Ùfi ÙÔ
‚ÔÙ·ÓÈÎfi ÙÛ¿È, ÙËÓ ˘ÁÈÂÈÓ‹ ‰È·ÙÚÔÊ‹ Î·È Ù· ‰È·ÙÚÔÊÈÎ¿ Û˘ÌÏËÚÒÌ·Ù·. ŸÌˆ˜ Ë ÈÛÙÔÚ›·
·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ÍÂ¯ˆÚÈÛÙÔ‡ ‚ÔÙ·ÓÈÎÔ‡ ÙÛ·ÁÈÔ‡ ı· ¤ÚÂÂ Ú·ÁÌ·ÙÈÎ¿ Ó· Á›ÓÂÈ ÁÓˆÛÙ‹ ÙfiÛÔ
ÛÙÔ˘˜ ˘ÁÈÂ›˜ fiÛÔ Î·È ÛÙÔ˘˜ ¿Û¯ÔÓÙÂ˜. °È·Ù› ÙÔ Ó· ÓÈÒıÂÈ˜ Î·Ï¿ Î·È Ó· Á›ÓÂÛ·È Î·Ï‡ÙÂÚ· Â›-
Ó·È ÙÒÚ· ÚÔÛÈÙfi ÛÙÔÓ Î·ı¤Ó·.

∆Ô best seller ÙË˜ Paula Bakhuis «¡ÈÒıÂÈ˜ Î·Ï¿ Î·È Á›-
ÓÂÛ·È Î·Ï‡ÙÂÚ·» Î˘ÎÏÔÊÔÚÂ› ÛÙ·  √ÏÏ·Ó‰ÈÎ¿, ∞ÁÁÏÈÎ¿,
°ÂÚÌ·ÓÈÎ¿, πÛ·ÓÈÎ¿, ™ÏÔ‚ÂÓÈÎ¿ Î·È ∂ÏÏËÓÈÎ¿.

∂Î‰fiÛÂÈ˜ MedMelon

¡ÈÒıÂÈ˜ Î·Ï¿ Î·È Á›ÓÂÛ·È Î·Ï‡ÙÂÚ·
ŒÓ· πÓ‰È¿ÓÈÎÔ ‚ÔÙ·ÓÈÎfi ÙÛ¿È ÁÚ¿ÊÂÈ πÛÙÔÚ›·
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Όλοι οι άνθρωποι θέλουν να είναι υγιείς, γι’ αυτό προσπαθούν ν’ αλλάξουν τη 
διατροφή τους, να κάνουν δίαιτα, να αθληθούν αλλά συχνά παραβλέπουν το σπι-
τικό περιβάλλον ως πηγή περιβαλλοντικών τοξινών. Οι ακόλουθες αλλαγές μπο-
ρούν να εφαρμοστούν στο σπίτι για τη μείωση του τοξικού φορτίου που υπάρχει 
στο οικιακό μας περιβάλλον:

5 Τρόποι για να Μειώσετε το Τοξικό Φορτίο στο Περιβάλλον σας

Χρησιμοποιείτε λιγότερα χημικά. Τα περισσότερα οικιακά 
χημικά αποβάλλουν τοξικές αναθυμιάσεις και προκαλούν 
περιβαλλοντική επιβάρυνση. Αντικαταστήστε τα με φιλικά 
προς το περιβάλλον καθαριστικά ή και με δικά σας μείγμα-
τα. Πχ. ξύδι αντί λευκαντικού, μαγειρική σόδα  για πλακάκια 
μπάνιου και υπεροξείδιο υδρογόνου για τους λεκέδες. 

Δοκιμάστε καθαρό αέρα αντί για “καθαρισμένο” αέρα. 
Αντικαταστήστε τα αρωματικά χώρου που δημιουργούν  ένα 
νέφος χημικών, με φλούδες εσπεριδοειδών ή κόκκους βα-
νίλιας. 

Όχι παπούτσια εντός σπιτιού! Φορώντας παπούτσια μέσα 
στο σπίτι, μεταφέρουμε σε αυτό ότι προσπαθούμε να κρα-
τήσουμε μακριά από το σώμα μας, όπως φυτοφάρμακα, 
βρωμιά, ρύπανση ακόμα και κομμάτια από περιττώματα(!), 
αφού αυτά προσκολλώνται στους πάτους των παπουτσιών.

Προτιμήστε το φυσικό πάτωμα. Όσο μαλακά και άνετα μπο-
ρεί να φαίνονται τα χαλιά και οι μοκέτες, είναι μία από τις 
πιο τοξικές πηγές στο σπίτι για την εκπομπή χημικών και 
αέριων ρύπων. Ξύλινα δάπεδα, πέτρα και πλακάκια είναι 
καλύτερες επιλογές όπως και χαλιά από φυσικές ίνες.

Πράσινα Φυτά για περισσότερο Οξυγόνο. Τα πράσινα φυτά 
φέρνουν πάντα περισσότερο οξυγόνο στο σπίτι. Ακόμα κι 
ένα φυτό σε μικρή γλάστρα, μπορεί να καθαρίσει μέχρι και 
30 κυβικά μέτρα αέρα τη μέρα! Παραθέτουμε ενδεικτικά 
κάποια φυτά με μεγάλη ικανότητα οξυγόνωσης: πόθος, 
κάκτοι, χλωρόφυτο, φίκος μπένζαμιν, ορχιδέα, αζαλέα κά.
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Οι γενικές οδηγίες κάθε αποτοξίνωσης είναι «όχι ζάχαρη», «προσεκτικά με την καφεΐνη» και φυσικά 
«ποτέ φαγητό fast-food». Επίσης, επιβάλλεται να περιοριστούν ή να διακοπούν οι «κακές» συνήθει-
ες (κάπνισμα, αλκοόλ, stress, πρόχειρο φαγητό, καθιστική ζωή). Δεδομένου ότι το Flor • Essence® 
ως αποτοξινωτικό στοχεύει στην υποστήριξη και ενίσχυση των φυσιολογικών μηχανισμών κάθαρσης 
του σώματος, λειτουργεί πολύ καλύτερα σε σχέση με σκευάσματα βίαιης αποβολής τοξινών που 
δημιουργούν πολλά προβλήματα στο σώμα. Η αποτοξίνωση πρέπει να είναι αποτελεσματική χωρίς 
όμως να καθηλώνει την καθημερινότητά μας. 

Πίνετε άφθονο νερό. Προφανές αλλά πολύ σημαντικό. Επει-
δή το σώμα αποβάλλει τοξίνες μέσω λεμφικού και πεπτικού 
συστήματος, όσο περισσότερο νερό πίνουμε τόσο ταχύτερα 
απαλλασσόμαστε. Επιπλέον, το νερό βοηθά στην αποφυγή των 
πονοκεφάλων. 

Τρώτε «καθαρά». Επίσης προφανές, αλλά ίσως δεν έχουμε 
χρόνο να ψωνίσουμε και να μαγειρέψουμε φρέσκα τρόφιμα. 
Αποφεύγετε τα fast-food και τα πολύ λιπαρά ή επεξεργασμένα 
τρόφιμα καθώς επιβαρύνουν το ήπαρ και το λεμφικό σύστημα. 

Προσοχή στα γλυκά. Απλή λογική: σάκχαρα και ζαχαρούχα 
τρόφιμα επιβαρύνουν πολύ το σώμα και δεν προλαβαίνει να τα 
διαχειριστεί ο οργανισμός. Επίσης, δεν είναι πολύ ξεκάθαρη η 
επίδραση που έχουν οι τεχνητές γλυκαντικές ουσίες στο σώμα. 

Άσκηση. Το περπάτημα, η ήπια αεροβική άσκηση ή απλά «με 
τις σκάλες αντί με το ασανσέρ» βοηθούν πολύ στην κινητικότη-
τα του σώματος και όλων των οργανικών συστημάτων. Ακόμα 
και η ελαφρά άσκηση βοηθά στην αποτοξίνωση. 

Προτιμάτε τα χρώματα. Φρούτα και λαχανικά με έντονα χρώ-
ματα παρέχουν περισσότερα και ποιοτικότερα αναγκαία θρεπτι-
κά συστατικά, γεγονός σημαντικό σε φάση αποτοξίνωσης  (π.χ. 
μούρα, φράουλες, μπανάνες,  κεράσια, καρότα, μπρόκολα, 
πιπεριές κ.ά.)

5 συμβουλές για τη μέγιστη αξιοποίηση του Flor•Essence®
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Paula Bakhuis

Paula Bakhuis
Paula Bakhuis

∞Ó ̆ ¿Ú¯ÂÈ ¤Ó·
 ÌË-ÙÔÍÈÎfi ‚ÔÙ·ÓÈÎfi ÙÛ¿È Ô˘ ¤¯ÂÈ ıÂÚ·Â‡ÛÂÈ ̄ ÈÏÈ¿‰Â˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ ·fi Î·Ú-

Î›ÓÔ, ÁÈ·Ù› ‰ÂÓ ÁÓˆ
Ú›˙Ô˘ÌÂ Î¿ÙÈ ÁÈ’ ·˘Ùfi; æ¿¯ÓÔÓÙ·˜ ÙËÓ ·¿ÓÙËÛË, Ë ‰È¿ÛËÌË √ÏÏ·Ó‰‹ ‰Ë-

ÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˜ ÛÂ ı¤Ì·Ù· ̆ ÁÂ›·˜ Paula Bakhuis ÍÂÎ›ÓËÛÂ Ó· ÂÚÂ˘Ó¿ ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· ›Ûˆ ·fi ¤Ó·

·ÍÈÔı·‡Ì·ÛÙÔ ‚ÔÙ·ÓÈÎfi ÙÛ¿È ÙˆÓ πÓ‰È¿ÓˆÓ Ojibwa. √È Ì·ÚÙ˘Ú›Â˜ ÁÈ’ 
·˘Ùfi ÙÔ ÙÛ¿È ‰Â›¯ÓÔ˘Ó

fiÙÈ ¤¯ÂÈ ÌÈ· ıÂÚ·Â˘ÙÈÎ‹ ‰Ú¿ÛË Ô˘ Ê¤ÚÓÂÈ ÛÂ ·ÌË¯·Ó›· ÙÔ˘˜ ÁÈ·ÙÚÔ‡˜. ¶ÔÏÏ¤˜ fi„ÂÈ˜ ·˘-

Ù‹˜ ÙË˜ ıÂÚ·Â˘ÙÈÎ‹˜ ‰Ú¿ÛË˜ ¤¯Ô˘Ó ‹‰Ë ÂÈ‚Â‚·ÈˆıÂ› ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎ¿ Î·È Ë ¤ÚÂ˘Ó· Û˘ÓÂ¯›-

˙ÂÈ Ó· ÂÍÂÏ›ÛÛÂÙ·È.  ªÂÙ·Í‡ ¿ÏÏˆÓ, ÙÔ ÙÛ¿È ¤¯ÂÈ ·Ô‰ÂÈ¯ÙÂ› fiÙÈ Â›Ó·È ¤Ó· ÈÛ¯˘Úfi ·ÓÙÈÔÍÂÈ-

‰ˆÙÈÎfi, ‰ÈÂÁÂ›ÚÂÈ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎ¿ ÙÔ ·ÓÔÛÔÔÈËÙÈÎfi Û‡ÛÙËÌ·, ÌÂÈÒÓÂÈ ÙÈ˜ 
·ÚÂÓ¤ÚÁÂÈÂ˜ ÙË

˜

¯ËÌÂÈÔıÂÚ·Â›·˜ Î·È ÙË˜ ·ÎÙÈÓÔıÂÚ·Â›·˜, Û˘Ì‚¿ÏÏÂÈ ÛÙË ‚ÂÏÙ›ˆÛË ÙË˜ fiÚÂÍË˜ Î·È ÙËÓ ·‡-

ÍËÛË ÙË˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜, ÂÏ·ÙÙÒÓÂÈ ÙÔÓ fiÓÔ. √È ÂÌÂÈÚ›Â˜ fiÛˆÓ ÙÔ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Ó ÔÈÎ›ÏÔ˘Ó

·fi ·Ï¿ «ÓÈÒıˆ Î·Ï‡ÙÂÚ·» Ì¤¯ÚÈ ıÂ·Ì·ÙÈÎ‹ ·Ó¿ÚÚˆÛË ·fi Î·ÚÎ›ÓÔ˘˜ ÙÂÏÈÎÔ‡ ÛÙ·‰›Ô˘.

°È· ÚÒÙË ÊÔÚ¿, ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·È fiÏ· Ù· ÛÙÔÈ¯Â›· ÁÈ’ ·˘Ùfi ÙÔ ·ÔÙÔÍÈÓˆÙÈÎfi ÙÛ¿È Î·È ÙÂÎ-

ÌËÚÈÒÓÔÓÙ·È ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎ¿ fiÔ˘ Â›Ó·È ÂÊÈÎÙfi. ∆Ô «¡ÈÒıÂÈ˜ Î·Ï¿ Î·È Á›ÓÂÛ·È Î·Ï‡ÙÂÚ·» Â-

ÚÈÁÚ¿ÊÂÈ ÙÔÓ ·ÁÒÓ· ÙË˜ ÓÔÛÔÎfiÌ·˜ Rene Caisse ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·ÁÓÒÚÈÛË ÙÔ˘ ‚ÔÙ·ÓÈÎÔ‡ ÙÛ·ÁÈ-

Ô‡ Û· ıÂÚ·Â›· ÁÈ· ÙÔÓ Î·ÚÎ›ÓÔ. ∆Ô ‚È‚Ï›Ô Î·Ù·ÙÔ›˙ÂÈ Û¯ÂÙÈÎ¿ ÌÂ ÙËÓ È·ÙÚÈÎ‹ ÙˆÓ πÓ‰È¿-

ÓˆÓ Ojibwa, Î·ıÒ˜ ÙÔ ÙÛ¿È ·Ú·ÛÎÂ˘¿˙ÂÙ·È Û‡ÌÊˆÓ· ÌÂ ÌÈ· ÚˆÙfiÙ˘Ë ÊfiÚÌÔ˘Ï· ÙˆÓ

Ojibwa. ∆· ÍÂ¯ˆÚÈÛÙ¿ ‚fiÙ·Ó· Î·È ÔÈ ÂÍÂÈ‰ÈÎÂ˘Ì¤ÓÂ˜ È‰
ÈfiÙËÙ¤˜ ÙÔ˘˜ ÂÚÈÁÚ¿ÊÔÓÙ·È ÌÂ Ï‹-

ÚË Î·È ÍÂÎ¿ı·ÚÔ ÙÚfiÔ. ∂ÈÚfiÛıÂÙ·, Ì·ÚÙ˘Ú›Â˜ ·fi ¿ÙÔÌ· Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÈ ÙÔ

ÙÛ¿È ı· Û·˜ ‰ÒÛÔ˘Ó ÌÈ· ÂÓÙ‡ˆÛË ÙˆÓ ·ÍÈfiÏÔÁˆÓ ·ÔÙÂÏÂÛÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ÂÈÙÂ‡¯ıËÎ·Ó. ∞˘-

Ùfi ÙÔ ‚È‚Ï›Ô Â›Ó·È ··Ú·›ÙËÙÔ ÁÈ· ÁÈ·ÙÚÔ‡˜ Î·È ıÂÚ·Â˘Ù¤˜, ·ÏÏ¿ Â›ÛË˜ ÁÈ· Î·ÚÎÈÓÔ·ıÂ›˜,

Û·Ó Ú·ÎÙÈÎfi˜ Ô‰ËÁfi˜ ÙÔ˘ ˆ˜ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ‚ÔËı‹ÛÔ˘Ó ÛÙËÓ ·Ó¿ÚÚˆÛ‹ ÙÔ˘˜ ÌÂ ·˘Ùfi ÙÔ

‚ÔÙ·ÓÈÎfi ÙÛ¿È, ÙËÓ ˘ÁÈÂÈÓ‹ ‰È·ÙÚÔÊ‹ Î·È Ù· ‰È·ÙÚÔÊÈÎ¿ Û˘ÌÏËÚÒÌ·Ù·. ŸÌˆ˜ Ë ÈÛÙÔÚ›·

·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ÍÂ¯ˆÚÈÛÙÔ‡ ‚ÔÙ·ÓÈÎÔ‡ ÙÛ·ÁÈÔ‡ ı· ¤ÚÂÂ Ú·ÁÌ·ÙÈÎ¿ Ó· Á›ÓÂÈ ÁÓˆÛÙ‹ ÙfiÛÔ

ÛÙÔ˘˜ ˘ÁÈÂ›˜ fiÛÔ Î·È ÛÙÔ˘˜ ¿Û¯ÔÓÙÂ˜. °È
·Ù› ÙÔ Ó· ÓÈÒıÂÈ˜ Î·Ï¿ Î·È Ó· Á›ÓÂÛ·È Î·Ï‡ÙÂÚ· Â›-

Ó·È ÙÒÚ· ÚÔÛÈÙfi ÛÙÔÓ Î·ı¤Ó·.

∆Ô best seller ÙË˜ Paula Bakhuis «¡ÈÒıÂÈ˜ Î·Ï¿ Î·È Á›-

ÓÂÛ·È Î·Ï‡ÙÂÚ·» Î˘ÎÏÔÊÔÚÂ› ÛÙ·  √ÏÏ·Ó‰ÈÎ¿, ∞ÁÁÏÈÎ¿,

°ÂÚÌ·ÓÈÎ¿, πÛ·ÓÈÎ¿, ™ÏÔ‚ÂÓÈÎ¿ Î·È ∂ÏÏËÓÈÎ¿.

∂Î‰fiÛÂÈ˜ MedMelon

¡ÈÒıÂÈ˜ Î·Ï¿ Î·È Á›ÓÂÛ·È Î·Ï‡ÙÂÚ·

ŒÓ· πÓ‰È¿ÓÈÎÔ ‚ÔÙ·ÓÈÎfi ÙÛ¿È ÁÚ¿ÊÂÈ πÛÙÔÚ›·

Οι 10 κύριοι λόγοι υπεροχής του Flor•Essence®

  1. Διευκολύνει το σώμα να αποβάλλει τις τοξίνες αποτελεσματικότερα
  2. Δρα σαν καθαριστικό του αίματος και καθιστά ευκολότερη την αποβολή τοξινών 
      μέσω των οργάνων αποβολής (δέρμα, νεφροί, έντερα, πνεύμονες, ήπαρ)
  3. Βελτιώνει την πέψη με κανονικότητα στις κενώσεις, λιγότερα αέρια και φουσκώματα
  4. Ελαττώνει τα υπερβάλλοντα υγρά και την κατακράτηση στους ιστούς του οργανισμού
  5. Τροφοδοτεί το σώμα με αναγκαία φυτοθρεπτικά και αντιοξειδωτικά
  6. Ενισχύει τους φυσικούς αμυντικούς μηχανισμούς του οργανισμού
  7. Το πλήρες φάσμα ιδιοτήτων των οργανικών βοτάνων ισορροπεί το σώμα 
   ώστε να “επανέρχεται” μόνο του, ουσιαστικά να αυτοϊάται
  8. Βοηθά στην ήπια αποβολή τοξινών χωρίς να ερεθίζει ή να εξαντλεί τα όργανα
  9. Μπορεί να χρησιμοποιείται καθημερινά για βαθύ και συνολικό καθαρισμό του σώματος
10. Είναι το κορυφαίο αποτοξινωτικό στον κόσμο. Εκατομμύρια μπουκάλια καταναλώνονται 
      σε περισσότερες από 60 χώρες με χιλιάδες γραπτές μαρτυρίες ικανοποιημένων καταναλωτών


