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Κάνε τη Θεραπεία 

μια καθημερινή Συνήθεια 

Flor∙Essence ®: Κυτταρική 

Αποτοξίνωση σε βάθος 
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Στόχος Υγείας 

• Να νιώθεις υγιής σε κάθε στιγμή της 

ζωής σου  

• Πέτυχε ολοκληρωμένη κυτταρική 

αναγέννηση/ ανάπλαση, επιδιόρθωση & 

αποτοξίνωση  

– Υποστήριξη ΚΑΘΕ εσωτερικής 

αποτοξινωτικής διαδικασίας 



© Bev Maya 2008 

Πώς μπορώ να νιώθω  

Υγιής Κάθε Μέρα; 

• Προστάτευσε τα κύτταρα από βλάβες/φθορές 

– Ολόκληρες/Ανεπεξέργαστες τροφές 

– Νερό 

– Ισορροπία: η χαλάρωση είναι αναγκαία 

• Ύπνος και διαλογισμός 

– Υποστήριξε ενεργά τα εσωτερικά συστήματα 

αποτοξίνωσης του σώματος  

– Ξεκίνα ΔΥΝΑΜΙΚΑ με μια αποτοξίνωση 
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Γιατί Αποτοξίνωση; 

• Οι τοξίνες είναι παντού! 

– Αέρας, Νερό, Τροφή 

– Προϊόντα προσωπικής φροντίδας & καθαρισμού  

– Μέσα μας: ενδοτοξίνες από ορμόνες και βακτήρια  

• Ποιες είναι οι επιπτώσεις των τοξινών; 

– Βλάβη του ανοσοποιητικού συστήματος 

– Παρέμβαση στην ενζυμική δραστηριότητα, την 

ορμονική ισορροπία, την κυτταρική ανάπτυξη & 

την εγκεφαλική λειτουργία 
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Αμφίβολη αγνότητα του Νερού  

• Μέταλλα:  

– Αλουμίνιο, αντιμόνιο, βάριο, βηρύλλιο, κάδμιο, 

χρώμιο, χαλκός, σίδηρος, μαγγάνιο, υδράργυρος, 

νικέλιο, σελήνιο, θάλλιο, ουράνιο, ψευδάργυρος  

• Φθόριο: ανταγωνίζεται με το χλώριο στο σώμα μας  

• pH: Το όξινο νερό μπορεί να προκαλέσει διάβρωση 

σωλήνων νερού κι έκλυση μετάλλων όπως μόλυβδος 

& χαλκός 

• Ορμόνες & μεταβολίτες φαρμάκων  
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Τοξικές ουσίες στην Τροφή  
 

• Μη-οργανικές ντομάτες μπορούν να εκτεθούν 
σε 41 διαφορετικά χημικά 

• Περμεθρίνη 
– Καλλιέργειες καλαμποκιού, σιταριού, αλφάλφα 

– Εξόντωση παρασίτων στα πουλερικά 

– Θεραπείες για ψύλλους 

– Σαμπουάν για ψείρες 

– Αντιπαρασιτικά σπρέι 

– Ψεκασμοί 

– Λειτουργία NS: αναστέλλει το GABA-A, διεγείρει το ACh  

– Δόση 1/100 του LD50 ανέστειλε Τ-λεμφοκύτταρα & NK 
κύτταρα > 40 % 
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Πλαστικά: Νερό & Τροφή 

• Δισφαινόλη-A 

– Συνθετικό οιστρογόνο  

– Συνδυάζεται με πολυκαρβονικό: πλαστικά 

μπουκάλια (Nalgene) & πλαστική 

επένδυση για δοχεία τροφίμων (τάπερ)  

– Αυξάνει το οξειδωτικό στρες: αυτισμός 

– Αλλοιώνει την ανάπτυξη και λειτουργία του 

εγκεφάλου 
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Χημικά σε προϊόντα προσωπικής  

υγιεινής & φροντίδας 

• Φθαλικές ενώσεις (DEP, DEHP, DBP) 

–  34 επώνυμα καλλυντικά: 80% περιείχαν φθαλικές 

ενώσεις 

– Μαλακά PVC: μπουκάλια νερού & περιτυλίγματα 

(wrap) τροφίμων, φάρμακα βραδείας αποδέσμευσης  

– Αρωματικά: αποσμητικά, gel & σπρέι για τα μαλλιά,  

μους, λοσιόν/ κρέμες για το πρόσωπο και το σώμα, 

αρωματικά κεριά, αρωματικά χώρου & αυτοκινήτου  

– Προκαλούν ενδοκρινικές διαταραχές καθώς και 

παθήσεις του ήπατος, των νεφρών και των 

πνευμόνων 
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Εσωτερικές Τοξίνες 

• Κάθε κύτταρο παράγει απόβλητα 

• Όλα τα “χημικά” που παράγονται από το σώμα 
πρέπει να ενεργοποιούνται και να απενεργοποιούνται  
– Στεροειδείς ορμόνες: 

• Οιστρογόνο, προγεστερόνη, τεστοστερόνη, κορτιζόλη, DHEA  

• Οι ενδοτοξίνες είναι καρκινογόνες ουσίες που 
παράγονται στο πεπτικό σύστημα από επιβλαβή 
βακτήρια (leaky gut, εντερική διαπερατότητα) 

• Τα μιτοχόνδρια στα κύτταρα καταστρέφονται από 
ROS & ενδοτοξίνες (χρόνια κόπωση, ινομυαλγία) 
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Τι είναι η Αποτοξίνωση; 

• Ορισμός: 
– Διαδικασία αποκατάστασης της ισορροπίας όλων 

των κυττάρων του σώματος ώστε να επιτραπεί/ 
διευκολυνθεί η αποτελεσματική αποβολή των 
τοξινών και η απορρόφηση και αξιοποίηση των 
θρεπτικών συστατικών 

• Από το “μεγαλύτερο στο μικρότερο” 
– #1: όργανα που καθαρίζονται: ήπαρ, νεφροί, 

βλεννογόνοι  

– #2: κύτταρα 
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Πώς γίνεται η Αποτοξίνωση; 

1. Εξισορρόπηση του pH 
• Αντιστροφή της “ροής” της νόσου 

2. Μεγιστοποίηση της αποτελεσματικότητας 
των συστημάτων αποτοξίνωσης 

• Ξενοβιοτική αποτοξίνωση: Ήπαρ 

• Αντιοξειδωτική αποτοξίνωση: Κύτταρο 

3. Υποστήριξη της υγιούς λειτουργίας όλων 
των οργάνων αποβολής 

– Συκώτι, νεφρά, βλεννογόνοι 
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Ήπαρ: Ξενοβιοτική Αποτοξίνωση 

• Φάση Ι (ενζυμικό σύστημα):  
– Οξείδωση, αναγωγή, ακετυλίωση: λιποδιαλυτό 

– Περιλαμβάνει κυτόχρωμα  P 450 (φάρμακα) 

– Ενδιάμεσα: αυξάνει την επιβάρυνση των ROS  

• Φάση II: 
– Σύζευξη γλυκουρονιδίου, αλάτων θειικού οξέος, 

γλουταθειόνης: υδατοδιαλυτό συμβατό με την απέκκριση στα 
ούρα ή τα κόπρανα 

• Ακραίες τοξίνες: Γλουταθειόνη 

• 80% των τοξινών: γλυκουρανικό οξύ, γλυκουρονίδιο 

• D-glucarate (σταυρανθή): αναστέλλει τη βήτα-
γλυκαρονιδάση (ενεργοποίηση αποβλητικών ορμονών) 
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Κύτταρο: Αντιοξειδωτική Αποτοξίνωση  

ΕΥΕΡΓΕΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ O2 

• Το O2 είναι απαραίτητο στο μεταβολισμό των 

πρωτεϊνών, των υδατανθράκων και των λιπών για την 

παραγωγή ενέργειας  

• Αυτή η ενέργεια χρησιμοποιείται για την 

αποκατάσταση των κυττάρων, τη λειτουργία του 

ανοσοποιητικού, τη συστολή των μυών, τη λειτουργία 

του NS, την αναπαραγωγή και την πέψη 
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Αντιοξειδωτική Αποτοξίνωση 

• Η ΕΠΙΒΛΑΒΗΣ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ O2 

• Βιολογική «τάγγιση» (rancidification)  
– Αυξάνεται με το στρες 

– ROS: H2O2 (υπεροξείδιο),OH-(υδροξύλιο λιπιδίων) 

– Συνδυάζεται με: 

– Λιπίδια, δομικές πρωτεΐνες & ένζυμα, DNA 

– Με την έκθεση σε: ακτινοβολία, ρύπανση, 
μολυσματικούς παράγοντες και φάρμακα  

– Ενεργοποίηση του ανοσοποιητικού συστήματος: 
παράγει υποχλωριώδες που μετατρέπεται σε H2O2 

(χημικός εισβολέας) 
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Αντιοξειδωτική Αποτοξίνωση 

• ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ 

• Αποτοξίνωση των ROS για να αποφευχθεί η 

βιολογική τάγγιση 

• Ένζυμα: Υπεροξειδική δισμουτάση, 

καταλάση, υπεροξειδάση   

• Το σώμα χρειάζεται βοήθεια από «φίλιες» 

δυνάμεις 
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Αντιοξειδωτική Αποτοξίνωση 

• Boήθεια από εξωτερικές πηγές: Φυτά 

– Βιταμίνες E & C 

– Καροτένια, πολυφαινόλες, κινόνες, 

ανθοκυανιδίνες, κυστεΐνη, βιταμίνη Β2, 

σελήνιο, ψευδάργυρος, χαλκός, μαγγάνιο 
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Υγεία των Βλεννογόνων 

• Βλάβη των μεμβρανών 
– Ξενοτοξίνες, ενδοτοξίνες, ελεύθερες ρίζες 

• Εμποδίζει την είσοδο των θρεπτικών ουσιών 
& O2 στο κύτταρο 

• Εμποδίζει την παραγωγή ενέργειας από τα 
μιτοχόνδρια 

• Τεστ: 
• Υπερανάπτυξη “επιβλαβών” βακτηρίων 

• Τροφική δυσανεξία 

• Οξειδωτικό στρες 

• Ηπατική λειτουργία 
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Εξισορροπώντας τα συστήματα αποτοξίνωσης 

• Χωρίς την κατάλληλη υποστήριξη του αντιοξειδωτικού 
συστήματος αποτοξίνωσης, μπορεί να προκύψει 
ακραία “θεραπευτική κρίση” λόγω αυξημένου 
οξειδωτικού στρες 

• Ταχυκαρδία, τρέμουλο, πονοκέφαλοι, έλλειψη 
πνευματικής συγκέντρωσης, διάρροια, κοιλιακές 
κράμπες, υπερβολική κόπωση 

 
• Bland, J. The 20-day Rejuvenation Diet Program 1946 
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Το “Ιδανικό” Πρόγραμμα 

Αποτοξίνωσης 

• Αποκατάσταση της ισορροπίας του pH  

• “Κατακλυσμός” του σώματος με θρεπτικά συστατικά 

• Υποστήριξη των Φάσεων I & II των οδών της 
ηπατικής & αντιοξειδωτικής αποτοξίνωσης 

• Μεγιστοποίηση των οδών αποβολής 

• Υποστήριξη της υγείας του ανοσοποιητικού & της 
λειτουργίας των βλεννογόνων  

• Μείωση του στρες: παρασυμπαθητικό 

• Επαρκής αιμάτωση των ιστών 
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Εξέλιξη της Παθογένειας 

• Απόκλιση του pH 

– Περιβαλλοντικές τοξίνες 

– Αυξημένη παραγωγή ενδοτοξινών 

– Φλεγμονή & συμφόρηση 

– Αλλοιώσεις & εντερική διαπερατότητα 

– Αυξημένη πρόσληψη τοξινών 

– Δυσλειτουργία του ανοσοποιητικού: αυτοάνοσα 

– Διαταραχές του νευρικού και του ενδοκρινικού συστήματος  

– Αφύσικοι όγκοι 
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Ολοκληρωμένο Σύστημα Αποτοξίνωσης 

1. Αποκατάσταση του pH 

• Αυξήστε την κατανάλωση καθαρού νερού 

• Αυξήστε την οξυγόνωση (βαθιές αναπνοές) 

• Αυξήστε την πρόσληψη αλκαλοποιητικών 

τροφών 

• Μειώστε την πρόσληψη τοξινών 

• Αυξήστε την αποβολή τοξινών 
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pH & Ασθένεια 

• Η ιδανική ισορροπία του pH είναι μεταξύ 7.2 και 7.6 

• Ασθένεια προκύπτει αν pH = 7 ή λιγότερο 

• Ο κυτταρικός μεταβολισμός δημιουργεί όξινες 

ενώσεις 

• Το pH μειώνεται με τη μείωση κορεσμού Ο2  

• Η H+ATPάση οξοποιεί τα λυσοσώματα γεγονός που  

προκαλεί κυτταρικό θάνατο στα νευρικά κύτταρα (2) 

 
2. P. Syntichaki et al Current Biology. Vol. 15 1249-54. July 12, 2006 



© Bev Maya 2008 

Flor∙Essence ® 

• Βότανα: 
– Κολλιτσίδα (Arctium lappa) 

– Λάπαθο (Rumex acetosella) 

– Φτελιά (Ulmus fulva) 

– Τούρκικο Ραβέντι (Rheum palmatum) 

– Κόκκινο Τριφύλλι (Trifolium pratense) 

– Αγιάγκαθο (Carbenia benedictus) 

– Φύκι Kelp (Laminaria digitata) 

– Νεροκάρδαμο (Nasturtium officinalis) 
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Ρίζα Κολλιτσίδας 

• Βασική δράση: 

–  Αντιβιοτικό, αντιμυκητιακό, 

αντιβακτηριδιακό  

– Μειώνει τις μεταλλάξεις σε κυτταρικό 

επίπεδο 

– Χαλαρώνει τον εντερικό μυϊκό τόνο  

– Αυξάνει τη λεμφική αποσυμφόρηση  

– 50% ινουλίνη: διαλυτή φυτική ίνα 
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Λάπαθο 

• Βασική δράση: 

– Θρεπτικό 

– Διεγερτικό χολής: καθαρίζει το συκώτι 

– Υψηλή περιεκτικότητα σε σίδηρο: ενισχύει  

το αίμα 
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Φλοιός Φτελιάς 

• Βασική δράση: 

– Αντιφλεγμονώδες και στυπτικό σε όλες τις 

βλεννογόνους 

– Θρεπτικό για εξασθενημένους οργανισμούς 

– Τανίνες: ενεργοποιούν τα μακροφάγα 

– Εξισορροπεί το pH στο γαστρεντερικό  
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Τούρκικο Ραβέντι 

• Βασική δράση:  

– Αυξάνει το σάλιο και τα γαστρικά υγρά 

– Αντιοξειδωτικό 

– Στυπτικό 

– Αυξάνει την εντερική κινητικότητα 

– Βελτιώνει την εντερική κυκλοφορία 
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Κόκκινο Τριφύλλι 

• Βασική δράση: 

– Βοηθά την απορρόφηση όλων των άλλων 

βοτάνων (σαπωνίνες) 

– Αντιοξειδωτικό & αντιφλεγμονώδες 

– Φυτοοιστρογόνο: αναβολέας οιστρογόνου  

– Καταπραϋντικό 
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Αγιάγκαθο 

• Βασική δράση:  

– Προστασία & αναγέννηση ηπατικών 

κυττάρων  

– Αυξάνει τις εκκρίσεις: ήπαρ, δέρμα, 

πνεύμονες 

– Εφιδρωτικό: αυξάνει την έκκριση των 

αδένων 

– Αντιβιοτικό 



© Bev Maya 2008 

Φύκι Kelp 

 

• Πλούσια πηγή ιωδίου και μεταλλικών 

στοιχείων 

• Ενισχύει το ανοσοποιητικό 

(πολυσακχαρίτες) 

• Αλγινικά: προστατεύει από την 

ακτινοβολία 
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Νεροκάρδαμο 

• Βασική δράση:  

– Αποτοξινωτικό διπλής λειτουργίας 

(εξισορρόπηση των φάσεων I & II) από 

ισοθειοκυανικό φαινύλιο  

– Διεγείρει την όρεξη 

– Πλούσια πηγή βιταμινών A, B1, B2, C, E & 

μετάλλων ιωδίου, σιδήρου και φωσφόρου 
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Συνοπτική παρουσίαση της δράσης του FlorEssence  

Δράση Βότανο (/α) 

Εξισορρόπηση του pH Φτελιά, Λάπαθο, Νεροκάρδαμο (Fe) 

Ηπατική αποτοξίνωση και 

αναδόμηση: Φάσεις I & II 

Νεροκάρδαμο, Αγιάγκαθο 

Αποτοξίνωση ήπατος: απέκκριση 

χολής 

Αγιάγκαθο, Λάπαθο, Κολλιτσίδα 

Αντιοξειδωτική αποτοξίνωση Κολλιτσίδα, Τούρκικο Ραβέντι, Κόκκινο 

Τριφύλλι 

 

Αναστολή της “ανακύκλωσης” των 

ξενο- κι ενδο-ορμονών 

Κολλιτσίδα (50% ινουλίνη), Φύκι Kelp 

(αλγινικά), Φτελιά 

Βελτίωση οδών αποβολής Αγιάγκαθο, Λάπαθο, Κολλιτσίδα,  

Τούρκικο Ραβέντι, Κόκκινο Τριφύλλι, 

Φτελιά 

Υποστήριξη του ανοσοποιητικού Φύκι Kelp (πολυσακχαρίτες), Φτελιά, 

Ραβέντι Τουρκίας (τανίνες) 

Ρίζα Κολλιτσίδας (λεμφική παροχέτευση) 
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Πρόγραμμα Flor∙Essence ® 

• Πρόγραμμα 

– 25 ημέρες 

– 30 mL (1 oz.) δύο φορές τη μέρα 
 

• Υγρό: 

–  υψηλή συγκέντρωση σε φυτοθρεπτικά συστατικά 

• (αύξηση 30% μέσω φυγοκέντρησης) 
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Πρόγραμμα Flor∙Essence ®  

• Πρώτη Εβδομάδα:  
– Αύξηση κατανάλωσης νερού & διαλυτών φυτικών 

ινών 
• Απομάκρυνση βαρέων μετάλλων & υπερβολικών 

ορμονών 

• Δεύτερη Εβδομάδα: 
– Εξισορρόπηση του pH 

• Τρίτη Εβδομάδα: 
– Σωστός συνδυασμός τροφών για μειωμένο στρες 

• Τέταρτη Εβδομάδα: 
– Ποιότητα τροφής 
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Ενισχυτικά Συμπληρώματα 

• Προβιοτικά (ενδημικά στον άνθρωπο): 

ανάλογα με την ηλικία 

• Διαλυτές φυτικές ίνες: βήτα-γλυκάνες (βρώμη) 

• Υψηλής ποιότητας Ω-λιπαρά (EFA): Udo’s Oil 

• Οξυγόνωση: βαθιές αναπνοές, EMT 

• Αντιοξειδωτικά 

• Διατροφική & ενζυμική υποστήριξη 


