100% ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΣYMΠΛHPΩMATA ∆IATPOΦHΣ

Ξεκλειδώνουν
τη νοηµοσύνη
του οργανισµού

Eισάγονται από τον Kαναδά

Η MedMelon, ως αποκλειστικός διανομέας της Flora, επιλέγει προϊόντα μοναδικής φόρμουλας και καλύπτει τις ανάγκες
των πολύ απαιτητικών κι ενημερωμένων καταναλωτών που
θέλουν εξαιρετικής ποιότητας, οργανικά, ασφαλή και λειτουργικά συμπληρώματα διατροφής.
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Οι φωτογραφίες των προϊόντων είναι ενδεικτικές και μπορεί να διαφοροποιηθούν

Τιτλοδοτημένα Εκχυλίσματα

Mε την εγγύηση της

FLORA Manufacturing & Distributing, Canada
Η FLORA ιδρύθηκε το 1965 στον Καναδά, αλλά οι ρίζες της φτάνουν στη Γερμανία,
όπου το 1916, ο Dr Otto Greither ίδρυσε τη Salus Haus. Παρασκευάζει οργανικά
συμπληρώματα διατροφής εγγυημένης κορυφαίας ποιότητας ελεύθερα χημικών ουσιών, από τη σπορά μέχρι την τελική παραγωγή και συσκευασία. Πρωτοπόρος της
μεθόδου ψυχρής πίεσης ανεπεξέργαστων ελαίων, με απουσία φωτός και οξυγόνου
και εξουσιοδοτημένη παραγωγός της αυθεντικής φημισμένης βοτανικής φόρμουλας
Flor Essence ®. Περισσότερες πληροφορίες στο: www.florahealth.com

• Τα προϊόντα της FLORA παρασκευάζονται σύμφωνα με τα πρότυπα GMP.
• Οι διαδικασίες παρασκευής και ελέγχου πιστοποιούνται από την κρατική υπηρεσία
υγείας του Καναδά (HPB) και την αντίστοιχη των ΗΠΑ (FDA).
• Είναι πιστοποιημένη παραγωγός και παρασκευαστής φυσικών βιολογικών προϊόντων που ελέγχεται από τον ανεξάρτητο παγκόσμια αναγνωρισμένο φορέα πιστοποίησης QAI.
• Χρησιμοποιεί οικολογική, ασφαλή συσκευασία γυάλινων, σκούρων ανακυκλώσιμων
μπουκαλιών, σε κενό αζώτου, για προστασία από φως, θερμότητα και οξυγόνο.
• 100% κάθετη, in-house παρασκευή από τον σπόρο και τον εργαστηριακό έλεγχο
μέχρι την τελική συσκευασία.
• Απόλυτη απουσία χημικών, συντηρητικών, μεταλλαγμένων, χρωστικών, γλυκαντικών.
• Διαρκής συνεργασία με έγκυρα ερευνητικά κέντρα και εξειδικευμένους επιστήμονες.
• Με έδρα τον Καναδά και παρουσία σε 60 χώρες στις 6 ηπείρους.
• Έχει λάβει πολυάριθμα βραβεία και διακρίσεις στα 50 χρόνια λειτουργίας της.
• Η δέσμευση της FLORA για τη διατήρηση της ποιότητας και της δραστικότητας των
πρώτων υλών είναι θεμελιώδης για ΟΛΑ τα προϊόντα της.
GLUTEN-FREE

GLUTEN-FREE
GLUTEN-FREE
GLUTEN-FREE
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Η περήφανη κληρονομιά του

Flor•Essence®
Για περισσότερα από 90 χρόνια, το Flor•Essence έχει καταξιωθεί δημιουργώντας
τη δική του ιστορία, συνεχίζει να απασχολεί πλήθος ερευνητικών ομάδων
και χρησιμοποιείται συστηματικά από εκατομμύρια ανθρώπους

Το αποτοξινωτικό βοτανικό τσάι συνδυάζει 8 εξειδικευμένα βότανα με συνεργική δράση και έγινε γνωστό
χάρη στη Rene Caisse, μια φιλάνθρωπο νοσοκόμα από
το Ontario του Καναδά. Στη δεκαετία του 1920, έμαθε
την ύπαρξη μιας πανάρχαιας συνταγής των ντόπιων
Ινδιάνων Ojibwa που κατείχε σημαντική θέση στην παραδοσιακή τους ιατρική. Εντυπωσιασμένη με τα αποτελέσματα, η Rene Caisse αφιέρωσε τη ζωή της στην
έρευνα και τη βελτίωση της φόρμουλας και τη χορήγησή
της στους ανθρώπους που ζητούσαν τη βοήθειά της. Το
έργο της Rene τράβηξε την προσοχή του Dr. Charles Brusch, προσωπικού γιατρού του
John F. Kennedy. Μαζί τελειοποίησαν τη φόρμουλα, η οποία αργότερα έγινε ιδιαίτερα
δημοφιλής χάρη στη δημοσιογράφο υγείας Elaine Alexander. Η δική της αφοσίωση
στη διάδοση του ευεργετικού βοτανικού τσαγιού ώθησε τον Dr. Brusch να της εκχωρήσει τα δικαιώματα της φόρμουλας. Το 1992, η Elaine εξουσιοδότησε αποκλειστικά
την εταιρεία Flora να παρασκευάζει και να διανέμει το βοτανικό τσάι με την ονομασία
Flor•Essence ®, το μόνο γνήσιο προϊόν με την υπογραφή της Elaine Alexander στη συσκευασία που πιστοποιεί την ιστορική αυθεντικότητά του.

Στο βιβλίο της Ολλανδής δημοσιογράφου Paula Bakhuis
περιγράφεται η ιστορία του Flor•Essence, παρατίθενται
μαρτυρίες χρηστών και αναφέρονται διεθνείς επιστημονικές
έρευνες για την αποτελεσματική δράση του.

Κυκλοφορεί και στα Ολλανδικά, Γερμανικά, Αγγλικά, Ισπανικά, Σλοβενικά
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Φόρμουλα αποτοξίνωσης σε κυτταρικό επίπεδο

Flor•Essence®
Προσδιορίζει, Απομονώνει, Συλλέγει και Αποβάλλει
τις τοξίνες από κάθε κύτταρο του οργανισμού

Τα 8 συστατικά βότανα περιέχουν φλαβονοειδή, βιταμίνες, μέταλλα,
λιγνάνες, ιχνοστοιχεία κ.ά. Συνδυάζουν ανοσοδιεγερτικές, αντιοξειδωτικές,
αντιφλεγμονώδεις, αντιβακτηριακές ιδιότητες και δρουν ευεργετικά:
Φτελιά 4πεπτικό σύστημα
Αγιάγκαθο4ήπαρ, καταπραΰνει τη δυσπεψία
Φύκι Kelp4θυρεοειδής, μεταβολισμός, εξουδετερώνει την ακτινοβολία
Ραβέντι4ήπαρ και έντερο
Νεροκάρδαμο4αίμα, απομακρύνει βαρέα μέταλλα και ξενοοιστρογόνα
Κολλιτσίδα4λεμφική αποσυμφόρηση, μειώνει τις κυτταρικές μεταλλάξεις
Λάπαθο4διουρητικό, καθαρτικό,αντιοξειδωτικό,ανοσοδιεγερτικό
Κόκκινο τριφύλλι4αίμα, επιδερμίδα, νεφροί, έντερο
Βοηθά το σώμα
να ισορροπήσει
και να αυτοθεραπευτεί

Αυτά τα 8 βότανα σε προκαθορισμένες αναλογίες
ενοποιούνται σε μία νέα ισχυρή συνεργική ουσία που:

υγρό 500 ml
ξηρό 63 gr

ΑΡ. ΕΟΦ 75226/06

• Αποβάλλει τοξίνες, βαρέα μέταλλα, ακτινοβολία,
ορμόνες και χημικά των τροφών
• Αποτοξινώνει ήπαρ, πεπτικό, έντερο, νεφρούς, δέρμα
• Ενεργοποιεί το ανοσοποιητικό σύστημα
• Υποστηρίζει συνολικά το πεπτικό σύστημα
• Βελτιώνει τη διάθεση, την ενεργητικότητα και τον ύπνο
• Καθαρίζει το αίμα, αποσυμφορεί το λεμφικό σύστημα
και μειώνει την κατακράτηση υγρών

Πιστοποιημένο Βιολογικό Προϊόν • Χωρίς αλκοόλ, συντηρητικά, καφεΐνη
5

To αποτελεσματικότερο αντιοξειδωτικό στη φύση

Beyond Grape Seed®
Ολοκληρωμένη Φόρμουλα με 50 mg Masquelier’s ™ OPCs
(Ολιγομερείς Προανθοκυανιδίνες από σπόρους σταφυλιού),
290 mg cranberries και 10 mg μύρτιλλα

Εξουδετερώνει τις ελεύθερες ρίζες:
20 φορές πιο δραστικό από τη βιτ. C
50 φορές πιο δραστικό από τη βιτ. Ε
Τα ΟPCs:
• Διατηρούν την υγεία και την ελαστικότητα των αγγείων
• Εμποδίζουν τη δημιουργία ρωγμών στα αγγεία, αποτρέποντας
έτσι την εναπόθεση χοληστερίνης και την αθηρωμάτωση
• Δρουν ευεργετικά στις ευρυαγγείες κι ανακουφίζουν από οιδήματα & πόνους
• Συμβάλλουν στην καλή υγεία του καρδιακού μυ
• Προστατεύουν το κολλαγόνο σε επιδερμίδα, αγγεία, ούλα,
τένοντες, χόνδρους, ιστούς, συνδέσμους
• Ανακουφίζουν από αλλεργίες μπλοκάροντας την ισταμίνη
• Προστατεύουν το δέρμα και τα μάτια από τις υπεριώδεις ακτίνες UV

Η υγεία του ουροποιητικού
Τα συμπυκνωμένα cranberries
δημιουργούν εχθρικό περιβάλλον
για την εγκατάσταση
και την ανάπτυξη του Ε. coli.

Προστατεύει το γενετικό μας υλικό (DNA) από τη φθορά
και τη γήρανση, που προκαλούν το οξυγόνο, ο ήλιος και η ηλικία
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Αρ.ΕΟΦ: 75229/06

Τα μύρτιλλα προστατεύουν
τα αγγεία των ματιών
και την όραση γενικά

Γερά μαλλιά, νύχια, δέρμα, οστά, αρθρώσεις

Florasil®
Διοξείδιο του πυριτίου από 100% καθαρό υδατικό εκχύλισμα
Equisetum Arvense (ελλ. Ανοιξιάτικο Πολύκομπο)

Παρέχει στοιχειώδες οργανικό πυρίτιο, θεμελιώδες συστατικό
του οργανικού μας κολλαγόνου, αλλά σπάνιο στις τροφές που τρώμε.
Φυσική πηγή πολλών ιχνοστοιχείων και μετάλλων, συμπεριλαμβανομένων
του ασβεστίου και του βορίου. Εξαιρετικά αφομοιώσιμο.
Πυρίτιο για Αντιγήρανση
• Διατηρεί την ελαστικότητα και την ανθεκτικότητα της επιδερμίδας
• Βοηθά στην ανάπτυξη πυκνών, δυνατών και λαμπερών μαλλιών
• Βοηθά στη διατήρηση δυνατών και εύκαμπτων νυχιών
• Βοηθά στη διατήρηση της αδαμαντίνης των δοντιών
Πυρίτιο για την Υγεία των Οστών και των Αρθρώσεων
• Ζωτικής σημασίας για τη σωστή ανάπτυξη των οστών
και τη διατήρηση της φυσιολογικής οστικής δομής
• Απαραίτητο για την ορθή και ταχεία επούλωση καταγμάτων,
θλάσεων και τραυματισμένων τενόντων και συνδέσμων
• Αποτρέπει τον εκφυλισμό των μεσοσπονδύλιων δίσκων

Αρ.ΕΟΦ: 79109/07

Το πυρίτιο διασφαλίζει την
απορρόφηση ασβεστίου από τα οστά.
Βοηθά σε οστεοπόρωση/οστεοπενία

Το πυρίτιο δεν είναι «έτοιμο» κολλαγόνο. Ο οργανισμός το χρησιμοποιεί
για να δημιουργήσει υγιώς το δικό του φυσιολογικό & αναγκαίο κολλαγόνο.
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Ο σύμμαχος της ηπατικής υγείας

Milk Τhistle Plus
Τιτλοδοτημένο Βοτανικό Εκχύλισμα
από σπόρους Γαϊδουράγκαθου (Silibum Marianum)
εμπλουτισμένο με εκχυλίσματα ρίζας Πικραλίδας και φύλλων Αγκινάρας

Αν η κατανάλωση αλκοόλ υπερβαίνει τα όρια
Αν το περιβάλλον εργασίας έχει φυτοφάρμακα, τοξίνες, χημικά
Αν υπάρχει μακροχρόνια λήψη φαρμάκων που επιβαρύνουν
το ήπαρ (όπως αντικαταθλιπτικά, στατίνες κ.ά.)

Αν είναι ήδη επιβαρυμένη η ηπατική λειτουργία
Τότε ο συνδυασμός Γαϊδουράγκαθου - Πικραλίδας - Αγκινάρας σύμφωνα με έρευνες:

Το γαϊδουράγκαθο
έχει θετική δράση
και κατά της ψωρίασης

Η σιλυμαρίνη είναι αντίδοτο στη δηλητηρίαση από μανιτάρια
και προστατεύει το ήπαρ από την τοξικότητά τους
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Αρ.ΕΟΦ: 79107/07

• Αποτοξινώνει και προστατεύει το ήπαρ από την τοξική δράση χημικών,
βαρέων μετάλλων, φαρμάκων, δηλητηρίων
• Συμβάλλει δραστικά στη μερική αντιστροφή των βλαβών
που προκαλούνται από κατάχρηση αλκοόλ
• Βοηθά το ήπαρ σε περιπτώσεις χρόνιας καταπόνησης
• Υποστηρίζει την αναπαραγωγή, υγιών ηπατικών κυττάρων
• Συντελεί στη διατήρηση χαμηλών επιπέδων λιπιδίων
• Βοηθά την έκκριση χολής και μειώνει τα συμπτώματα
δυσπεψίας και δυσκοιλιότητας

Φόρμουλα 4 βοτάνων κατά του άγχους

4-Stress
Το 4-Stress περιέχει 4 προσαρμογόνα βότανα
Ginseng, Rhodiola, Ashwagandha, Schisandra
που βοηθούν στη διαχείριση του άγχους με φυσικό τρόπο

• Βοηθά στην ανακούφιση των συμπτωμάτων του stress,
όπως πνευματική κόπωση & αίσθημα αδυναμίας
• Υποστηρίζει τη γνωστική υγεία, την πνευματική συγκέντρωση
και τη λειτουργική μνήμη
• Διευκολύνει την πέψη σε περιπτώσεις νευρικότητας ή άγχους
• Συμβάλλει στην υγεία του ανοσοποιητικού & ανακουφίζει από τη νευρικότητα
Ποιοι μπορούν να ωφεληθούν
• Σπουδαστές, εργαζόμενοι σε νυχτερινή βάρδια,
οδηγοί μεγάλων αποστάσεων, αθλητές, ασθενείς
σε χημειοθεραπεία/ακτινοβολία
• Οποιοσδήποτε αναρρώνει από ασθένεια ή έχει αδυναμία
και κόπωση από χρόνιο στρες
• Ηλικιωμένοι που ανησυχούν για την πνευματική τους υγεία
• Εργαζόμενοι που εκτίθενται σε κινδύνους ή εμπλέκονται
σε υψηλού βαθμού φυσικό & πνευματικό stress

Αρ. ΕΟΦ: 39885/15

Αυξάνει την ενεργητικότητα
χωρίς να έχει κατασταλτική
δράση ή να προκαλεί υπνηλία

Τα Προσαρμογόνα (Adaptogens) βότανα βοηθούν τον οργανισμό
να «προσαρμοστεί» μειώνοντας το φυσικό και πνευματικό σοκ
κατά τη διάρκεια μιας στρεσογόνου κατάστασης
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Τα προϊόντα Udo’s Choice®
Η FLORA παράγει τα μοναδικά προϊόντα της σειράς Udo’s Choice ®, που δημιουργήθηκαν από τον αποκλειστικό της συνεργάτη Udo Erasmus, έναν από τους
σημαντικότερους επιστήμονες στο χώρο της οικολογικής διατροφικής επιστήμης.
Διεθνής αυθεντία σε θέματα που αφορούν τα λίπη, τα έλαια, τη χοληστερόλη
και την ανθρώπινη υγεία, αφιέρωσε πολλά χρόνια στις έρευνες και τη μελέτη της
σχέσης διατροφής - υγείας. Συγγραφέας του best seller «Fats that Heal Fats that
Kill» (Λιπαρά που θεραπεύουν - Λιπαρά που σκοτώνουν), ανέπτυξε πρωτοποριακές τεχνολογίες για την παρασκευή μιας σειράς προϊόντων εστιασμένων στη
διατροφική ωφέλεια για τον ανθρώπινο οργανισμό.
Σύμφωνα με την επιστημονική του
προσέγγιση, υπάρχουν 3 αιτίες που
οδηγούν στις εκφυλιστικές παθήσεις:

1.
2.
3.

Η κακή διατροφή
Η τοξικότητα
Η ατελής πέψη

Οι θεμελιώδεις λύσεις στα σύγχρονα προβλήματα υγείας βρίσκονται στη
διατροφή μας. Απαραίτητα λιπαρά, ένζυμα, πράσινα και προβιοτικά είναι υγιεινές τροφές που μας παρέχει η φύση και
δημιουργούν καλύτερη υγεία και μακροζωία. Επομένως, οι λύσεις είναι:
Καλή διατροφή: τροφές που περιέχουν
θρεπτικά στοιχεία αναγκαία για την εύρυθμη λειτουργία του οργανισμού και
την υποστήριξη των χιλιάδων φυσιολογικών λειτουργιών του οργανισμού.

Αποτοξίνωση: η αποβολή των τοξινών
από το σώμα μας επιτρέπει την απρόσκοπτη υγιή οργανική λειτουργία. Σε
αντίθετη περίπτωση, η έκθεση σε τοξίνες αποδιοργανώνει την ικανότητα του
σώματος να παραμένει υγιές.
Σωστή πέψη: η ορθή αποδόμηση των
τροφών διευκολύνει την απορρόφηση
των θρεπτικών στοιχείων. Η μερική μόνο
πέψη οδηγεί σε φτωχή απορρόφηση και
σήψη, που έχει σαν αποτέλεσμα ελλειματική θρέψη και τοξικότητα.
Όταν τα Απαραίτητα Λιπαρά, τα Ένζυμα, τα Πράσινα και τα Προβιοτικά παρασκευάζονται με γνώμονα τη φύση, δρουν
σα φυσιολογικά συμπληρώματα με την
ικανότητα να θρέψουν και να ισορροπήσουν τον οργανισμό, καθιστώντας τα
έτσι ισχυρά εργαλεία για την υγεία μας.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το www.udoerasmus.com
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Η λύση για μια ομαλή πέψη

Ultimate Digestive Enzyme
Συνδυασμός 7 ένζυμων φυτικής προέλευσης που διασπούν
λίπη, πρωτεΐνες, υδατάνθρακες, ίνες και λακτόζη

Τα ένζυμα στο Ultimate Digestive Enzyme δρουν σε μεγάλο εύρος ph
και λειτουργούν στο σύνολο του πεπτικού συστήματος
• Περιορίζουν φουσκώματα, αέρια, καούρες, ναυτία, δυσπεψία
• Μειώνουν τροφικές αλλεργίες, πεπτικούς ερεθισμούς, φλεγμονές
• Βοηθούν στη διάσπαση της λακτόζης και την πέψη των γαλακτοκομικών
• Διασφαλίζουν την πλήρη απορρόφηση κάθε θρεπτικής ουσίας
• Ανακουφίζουν και αναζωογονούν το πάγκρεας
• Αυξάνουν την ενεργητικότητα
• Περιορίζουν την πείνα και τη λαιμαργία
• Αντικαθιστούν τα ένζυμα που χάνονται από
κακές διατροφικές επιλογές, στρες και ηλικία
Το μαγείρεμα και η επεξεργασία
των τροφών καταστρέφει
το 100% των ενζύμων τους

Αρ.ΕΟΦ: 77077/06

7 Ενεργά Ένζυμα
Alpha - Αmylase: Διασπά το άμυλο σε απλά σάκχαρα
Protease: Ισχυρή ινολυτική και αντιφλεγμονώδης δράση
Lipase: Διασπά τα τριγλυκερίδια
Cellulase: Διασπά την κυτταρίνη, μειώνει τον όγκο των ινών
Lactase: Διασπά τη λακτόζη, βοηθά την πέψη των γαλακτοκομικών
Bromelain: Πρωτεϊνολυτικό με σημαντική αντιφλεγμονώδη δράση
Alpha-galactosidase: Υδρολύει τους ραφιναρισμένους υδατάνθρακες

Ειδικά σχεδιασμένο ώστε να διασφαλίζει τη σωστή πέψη και απορρόφηση
των θρεπτικών ουσιών, ανεξάρτητα από κακές διατροφικές επιλογές ή δίαιτες
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Tα μοναδικά οργανικά φυτικά Ω-λιπαρά

Udo’s Oil™3•6•9 Blend
100% φυτικά, βιολογικά έλαια ψυχρής πίεσης από σπόρους
λιναριού, νυχτολούλουδου, ηλίανθου, σουσαμιού, φύτρων
ρυζιού και βρώμης, καρύδας, λεκιθίνη σόγιας και τοκοφερόλες

Πολυάριθμες έρευνες επιβεβαιώνουν ότι τα Ω-λιπαρά:
• Μειώνουν την LDL χοληστερόλη, τριγλυκερίδια και πίεση
• Ενισχύουν πνευματική απόδοση, συγκέντρωση και μνήμη
• Λιπαίνουν τις αρθρώσεις και μειώνουν τις φλεγμονές
• Βελτιώνουν την ποιότητα της επιδερμίδας και είναι ωφέλιμα
στην αντιμετώπιση του εκζέματος και της ψωρίασης
• Βοηθούν στην καύση του αποθηκευμένου σωματικού λίπους
• Ανακουφίζουν από το ΠΕΣ και ρυθμίζουν την ορμονική λειτουργία
και τη θερμογένεση
• Συμβάλλουν στην υγιή κύηση και τη βρεφική-παιδική ανάπτυξη
Ο οργανισμός έχει καλύτερο μεταβολικό
έλεγχο των φυτικών Ω - λιπαρών έναντι των
“έτοιμων” παραγώγων τους στα ιχθυέλαια

Υγρό 250 ml

90 κάψουλες

• Αυξάνει την ενέργεια, την αντοχή και τη δύναμη
• Επιταχύνει την επούλωση τραυμάτων,
μειώνοντας πόνους και φλεγμονές

Στο Udo’s Οil υπάρχει η ιδανική αναλογία 2:1 των Ω-3 και Ω-6 ανεπεξέργαστων μη οξειδωμένων λιπαρών οξέων. Απόλυτα ασφαλή για όλες τις ηλικίες
και για συνεχή χρήση. Άριστη απορρόφηση και βιοδιαθεσιμότητα.
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AP. EOΦ: 78964/06

Το Udo’s Oil «λαδώνει τη μηχανή»
παγκοσμίως γνωστών αθλητών.
Δείτε τους στο www.oilthemachine.com

Διατηρείται στο ψυγείο

Τα αγνότερα Ω-3 λιπαρά θαλάσσιας προέλευσης

O-KRILL 3™
Έλαιο από Krills της Ανταρκτικής, πλούσιο
σε EPA & DHA Ω-3 λιπαρά. Περιέχει τα φυσικώς
ευρισκόμενα φωσφολιπίδια, χολίνη και ασταξανθίνη

• Συμβάλλει στη φυσιολογική λειτουργία της καρδιάς
• Μειώνει την LDL χοληστερόλη και τα τριγλυκερίδια
• Βοηθά στη διατήρηση υγιούς πίεσης του αίματος
• Διατηρεί υγιείς τις αρτηρίες
• Βοηθά τη φυσιολογική εγκεφαλική ανάπτυξη και λειτουργία
• Έχει θετική δράση στη διάθεση και τη μείωση του στρες
• Προστατεύει την υγεία των αρθρώσεων και των συνδέσμων
• Ενισχύει τη διατήρηση της φυσιολογικής όρασης
• Βελτιώνει την ποιότητα της επιδερμίδας

Αφομοιώνεται κατά 45%
περισσότερο από τα ιχθυέλαια,
χωρίς την επίγευση ψαρίλας

Αρ.ΕΟΦ: 25528/13

Προϊόν Οικολογικής Αλιείας, που υπόκειται
σε αυστηρή ετήσια ποσόστωση, σε συνεργασία
με το WWF Νορβηγίας, το MSC και το CCAMLR.

CCAMLR

Το O-Krill 3™ είναι φυσικό, 100% αγνό και αναλλοίωτο χωρίς διοξίνες,
βαρέα μέταλλα, PCBs και σκληρές χημικές επεξεργασίες
13

Πλήρης σειρά
για κάθε ηλικία και
Έρευνες δείχνουν ότι τα προβιοτικά:

Super Toddler’s

Super Advanced Adult

3 δις ζώντα κύτταρα με Β.Infantis
για υγιή βρεφική μικροχλωρίδα

34 δις ζώντα κύτταρα
για υγιή χλωρίδα άνω των 55

Σκόνη 75 gr
Μωρά 1-3 ετών

Super Children’s

60 χορτοφαγικές κάψουλες
Παιδιά 4-15 ετών

5 δις ζώντα κύτταρα
για υγιή παιδική μικροχλωρίδα

Super Adult Microbiota
60 χορτοφαγικές κάψουλες
Ενήλικες 19 - 54 ετών

17 δις ζώντα κύτταρα
για υγιή χλωρίδα των ενηλίκων
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• Μειώνουν τη δυσκοιλιότητα και τη διάρροια
• Συμμετέχουν στη μείωση της χοληστερόλης
• Αυξάνουν την απορρόφηση βιταμινών,
μετάλλων, αμινοξέωv
• Συμβάλλουν ουσιαστικά στην οργανική
σύνθεση βιταμινών Β

30 χορτοφαγικές κάψουλες
Ενήλικες άνω των 55 ετών

Super Hi-Potency

30 χορτοφαγικές κάψουλες
19 ετών και άνω
Για την υγεία του παχέως εντέρου

102 δις ζώντα κύτταρα, ενισχυμένο
σε Μπιφιδοβακτήρια για χρόνιες
καταστάσεις (δυσκοιλιότητα,
διάρροιες, φλεγμονές)

Αρ.ΕΟΦ: 77078/06,15983, 15985, 19014/14

• Ομαλοποιούν την κινητικότητα του εντέρου
• Ενδυναμώνουν το ανοσοποιητικό σύστημα
• Προστατεύουν από παθογόνα
(E. Coli, Salmonella, Candida κ.λ.π.)
• Παράγουν πολύτιμα αντιοξειδωτικά
• Βελτιώνουν την ανοχή στη λακτόζη

7 Προβιοτικών
κατάσταση υγείας
Μοναδικά χαρακτηριστικά των Προβιοτικών Udo’s Choice:
• Εγγυημένος πληθυσμός ζώντων κυττάρων κατά την παραγωγή και τη λήξη
• Με ανθρώπινες καλλιέργειες που διασφαλίζουν τον άμεσο και μακροχρόνιο αποικισμό
• Διασφαλισμένη αντοχή στο όξινο περιβάλλον του στομάχου
• Πιστοποιημένη διαδικασία παρασκευής (Lyophilization)
που εγγυάται την υψηλότερη δυνατή συγκέντρωση ζώντων προβιοτικών

Super 8 Plus Microbiota
30 χορτοφαγικές κάψουλες
19 ετών και άνω
Για την υγεία του λεπτού εντέρου
και του ουρογεννητικού

42 δις ζώντα κύτταρα με L. Acidophilus
για μυκητιάσεις, Candida, Ε. Coli

Super 5 Plus

60 μασώμενες ταμπλέτες
4 ετών και άνω
Για τη στοματική υγεία

2 δις ζώντα κύτταρα με L. salivarius
για δυσάρεστη αναπνοή,
τερηδόνα, ουλίτιδες, άφθες κλπ.

3 Επιλέξτε
το κατάλληλο
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Η οργανική φυσική πολυβιταμίνη

Beyond Greens®
Μοναδικός συνδυασμός οργανικών πράσινων
υπερτροφών, πλούσιος σε θρεπτικά συστατικά,
βιταμίνες, μέταλλα & αντιοξειδωτικά
Ιδιαίτερο συστατικό: Μείγμα βλαστών (κριθάρι, βρώμη σιτάρι, αλφάλφα)
φυσικά ζυμωμένων με καλλιέργειες Γαλακτοβάκιλου Plantarum,
Σακχαρομύκητα Boulardii και μελάσα
Επιπλέον: μπρόκολο, λάχανο kale, βλαστοί αλφάλφα, κριθαριού,
βρώμης, σίκαλης, απολιπωμένος λιναρόσπορος, ηλιόσπορος και σουσάμι,
ρίζες τζίντζερ και γλυκόριζας, χλορέλα, φύκι dulse, σπιρουλίνα,
φλοιός κανέλας Cassia, φυσικά αρώματα
• Όλα τα συστατικά είναι Πιστοποιημένα Βιολογικά
• Χωρίς συντηρητικά, πρόσθετα, χρωστικές, γλουτένη, μαγιά
Σκόνη 255 γρ.

• Αυξάνει την ενεργητικότητα & καταπολεμά την κόπωση
• Ενισχύει την άμυνα και την ανοσία του οργανισμού
• Βοηθά στη ρύθμιση του σακχάρου, της χοληστερίνης,
του μεταβολισμού, των εντερικών κενώσεων
• Παρέχει βιταμίνες, ιχνοστοιχεία, μέταλλα, χλωροφύλλη,
αντιοξειδωτικά, φυτικές ίνες
• Καθαρίζει το πεπτικό και ομαλοποιεί τη λειτουργία του
• Αλκαλοποιεί το ph του αίματος

Καλύπτει ένα ευρύτατο φάσμα αναγκών του οργανισμού.
Η καθημερινή του λήψη παρέχει φυτικά συστατικά που δύσκολα
βρίσκουμε ακόμα και σε μια προσεγμένη διατροφή.
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Αρ. ΕΟΦ: 78962/06

1 μερίδα Beyond Greens
ισοδυναμεί με 2 μερίδες φρέσκων
πράσινων υπερτροφών

Ενέργεια - Αντιοξείδωση - Προστασία της Καρδιάς

Udo’s QH™ Plus
Συνένζυμο QH (η ενεργή μορφή του CoQ10) με τα οργανικά
Ω-λιπαρά Udo’s Oil για κυτταρική παραγωγή ενέργειας

Το CoQ10 για να είναι χρηστικό από τον οργανισμό, πρέπει να μετατραπεί
στην «ενεργή» συμπυκνωμένη μορφή του, το QH. Μετά τα 40 μειώνεται
δραματικά η ικανότητα παραγωγής CoQ10 και μετατροπής του σε QH.

Το Συνένζυμο QH (Ubiquinol) είναι έως 8 φορές
ισχυρότερο από το CoQ10, δηλ. 1 κάψουλα
QH Plus ισοδυναμεί με 400 mg CoQ10

Powered by

Αρ. ΕΟΦ: 15984/14

• Προστατεύει την καρδιά, ικανοποιώντας τις υψηλές ενεργειακές
απαιτήσεις των κυττάρων της
• Βοηθά στην αποτροπή περαιτέρω βλάβης μετά από καρδιακά
επεισόδια ή επεμβάσεις
• Μειώνει την αρτηριακή πίεση του αίματος
• Βελτιώνει την παραγωγή ενέργειας και την πρόσληψη οξυγόνου
σε κάθε κύτταρο του οργανισμού
• Επιβραδύνει τη διαδικασία της γήρανσης, παρέχοντας
αντιοξειδωτική προστασία
• Υποβοηθά την αντιμετώπιση νευροεκφυλιστικών παθήσεων,
Parkinson, Alzheimer κ.ά.
• Συμβάλλει στην αντιμετώπιση της περιοδοντίτιδας
• Αυξάνει αποτελεσματικά την ενέργεια, την αντοχή
και την απόδοση των αθλητών

Η διαφορά στα επίπεδα ενέργειας φαίνεται ήδη από τις 5-7 ημέρες λήψης,
ενώ στις 2-3 εβδομάδες επιτυγχάνεται η ανώτερη τιμή στο πλάσμα αίματος
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quiz υγείας
Όλα τα προϊόντα της σειράς Udo’s Choice ωφελούν αποτελεσματικά την υγεία σας.
Όμως, οι υψηλότερες βαθμολογίες θα καθορίσουν ποια προϊόντα είναι καταλληλότερα για
εσάς. Προσθέστε ένα βαθμό για κάθε καταφατική απάντηση στις ακόλουθες ερωτήσεις.
Απαραίτητα Λιπαρά (Udo’s Oil™3•6•9 Blend)
Σας απασχολούν προβλήματα σωματικού λίπους ή βάρους;
Έχετε υψηλά τριγλυκερίδια, χοληστερόλη ή πίεση του αίματος;
Έχετε δερματικά προβλήματα όπως ξηροδερμία, έκζεμα, ακμή ή ψωρίαση;
Υποφέρετε από έλλειψη ενέργειας;
Βρίσκεστε ή βρεθήκατε ποτέ σε δίαιτα με χαμηλά ή καθόλου λιπαρά;
Σύνολο
Πράσινα (Beyond Greens®)
Τρώτε λιγότερο από 5 μερίδες φρέσκων λαχανικών καθημερινά;
Πάσχετε από αϋπνία ή ο ύπνος δεν σας ξεκουράζει;
Υποφέρετε από πονοκεφάλους ή ημικρανίες;
Αντιμετωπίζετε προβλήματα δυσκοιλιότητας;
Πίνετε καφέ ή τρώτε γλυκά για να πάρετε ενέργεια;
Έχετε υψηλή χοληστερίνη ή ασταθές σάκχαρο;
Σύνολο
Ένζυμα (Ultimate Digestive Enzyme)
Αισθάνεστε «γεμάτοι» ακόμα και 2 ώρες μετά από ένα απλό γεύμα;
Έχετε αέρια, φουσκώματα ή πόνους μετά από το φαγητό;
Αισθάνεστε κουρασμένοι μετά το φαγητό;
Καταναλώνετε - περισσότερο από το 60% της τροφής σας μαγειρεμένα ή βιομηχανοποιημένα τρόφιμα;
Έχετε συχνά όξινα ρεψίματα ή όξινες αναγωγές;
Σύνολο
Προβιοτικά (Udo’s Choice ® Probiotics)
Χρησιμοποιείτε αντιβιοτικά;
Ταξιδεύετε συχνά ή τρώτε συχνά εκτός σπιτιού;
Τρώτε συχνά κόκκινα κρέατα, κοτόπουλα, ψάρια ιχθυοκαλλιέργειας,
τυριά ή άλλα ζωικά προϊόντα;
Πίνετε χλωριωμένο νερό;
Υποφέρετε από μολύνσεις του ουροποιητικού, των γεννητικών οργάνων,
από μυκητιάσεις, στοματίτιδες ή βακτηριακές μολύνσεις;
Σύνολο

3 Τα προϊόντα Udo’s Choice, όπως και όλα τα προϊόντα της Flora, μπορούν να συνδυαστούν
με ασφάλεια μεταξύ τους, για τη βελτίωση συνολικά της υγείας και της ευζωίας μας.
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Η Flora είναι ένα βήμα μπροστά!
• Οργανικές πρώτες ύλες: Χρησιμοποιούνται μόνο «πράσινα» συστατικά και επιλεγμένα φυτά καλλιεργημένα σε οργανικές φάρμες.
• Εγγυημένη λειτουργικότητα και ασφάλεια των προϊόντων: Εφαρμόζονται οι
παγκοσμίως αυστηρότερες προδιαγραφές παραγωγής και ελέγχου. Επιπλέον, τα
προϊόντα δεν ακτινοβολούνται, ούτε υδρογονώνονται ώστε να επιμηκύνεται ο χρόνος λήξης τους.
• Οικολογική προσέγγιση σε όλες τις διαδικασίες: Οι εγκαταστάσεις είναι από οικολογικά υλικά, η ενέργεια προέρχεται από ανανεώσιμες πηγές και τα μέσα μεταφοράς χρησιμοποιούν βιοκαύσιμα. Η συσκευασία γίνεται σε ανακυκλώσιμα γυάλινα
σκούρα μπουκάλια σε κενό αζώτου.

Αγνότητα
Εμπιστοσύνη
Ποιότητα
Παράδοση
Δέσμευση

…..κι ένα βήμα περισσότερο!
Η Flora είναι από τις ελάχιστες εταιρείες στον κόσμο που έχει απόλυτη τεκμηρίωση,
συμπεριλαμβανομένων ερευνητικών εργασιών, κλινικών δοκιμών και επιστημονικών
ανακοινώσεων, για κάθε συστατικό όλων των προϊόντων της. Ελέγχεται και πιστοποιείται συστηματικά από την Health Canada για την ασφάλεια, την αποτελεσματικότητα
και την ποιότητα των προϊόντων της. Αυτό σημαίνει ότι έχει το δικαίωμα να φέρει τον
κωδικό NPN ( Natural Product Number) που νομιμοποιεί την παρασκευή και πώληση
κάθε συμπληρώματος διατροφής που διαθέτει, καθώς και την αναγραφή των ωφελειών των εμπεριεχομένων συστατικών.
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1995 - 2015

Η Flora έχει τιμηθεί με πολυάριθμα βραβεία από το 1995
μέχρι σήμερα, από το πιο έγκυρο περιοδικό υγείας
του Καναδά «Αlive», όπως και αντίστοιχα άλλων
χωρών. Συνεχίζει να καταβάλει κάθε δυνατή
προσπάθεια για να παραμείνει ηγέτης στον τομέα
της φυσικής υγείας, τιμώντας την εμπιστοσύνη
εκατομμυρίων ανθρώπων σε 60 χώρες.

Αποκλειστική Διανομή για Ελλάδα & Κύπρο

Τ: 2310 449 441, F: 2310 449 355
www.medmelon.gr
e-mail: info@medmelon.gr

www.florahealth.com
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.
©2016. Όλα τα δικαιώματα ανήκουν στη Medmelon και τη Flora Ltd Canada

