Πως ωφελείται το σώμα από το UDE

Αναπλήρωση Ένζυμων = Καλύτερη Υγεία

Το πεπτικό σύστημα κάθε ανθρώπου δουλεύει διαφορετικά. Ξεκινώντας τη λήψη του UDE, είναι πιθανό να αυξηθεί
η ποσότητα των εντερικών κενώσεων. Μετά από 2-3 μέρες,
το σύστημα θα καθαρίσει, θα υπάρχουν λιγότερες ακαθαρσίες, ενώ θα αφομοιώνονται περισσότερα θρεπτικά συστατικά. Ακόμα και μετά από μεγάλα γεύματα, το βάρος και τα
αέρια θα έχουν λιγοστέψει (τα αέρια προέρχονται κυρίως
από τις άπεπτες τροφές που παραμένουν στο έντερο). Με
τη λήψη των ένζυμων απαιτείται λιγότερη ενέργεια από τον
οργανισμό για την πέψη και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να
νιώθουμε πιο ενεργητικοί. Οι καούρες μειώνονται και συχνά σταματάνε επειδή με τα ένζυμα επιταχύνεται η πέψη,
οι τροφές οδηγούνται στο έντερο ταχύτερα και η παραγωγή
οξέων μειώνεται κατά πολύ.
Επίσης, καθώς αφομοιώνονται περισσότερα θρεπτικά συστατικά από την τροφή, μειώνονται πείνα και λαιμαργία.
- Εάν ληφθεί με άδειο στομάχι, το UDE μπορεί να ερεθίσει προϋπάρχοντα έλκη. Βεβαιωθείτε ότι λαμβάνετε
τα πεπτικά ένζυμα με το φαγητό.
- Τα φυτικής και μυκητιακής προέλευσης ένζυμα του
UDE είναι απολύτως ασφαλή και επειδή τα ένζυμα είναι
πρωτεΐνες, ο οργανισμός τα αντιλαμβάνεται σαν πηγή
πρωτεϊνών.

Είναι πολύ σημαντικό να λάβετε πεπτικά ένζυμα ιδιαίτερα μαζί
με τροφές πλούσιες σε πρωτείνες, λίπη, άμυλο και λακτόζη
καθώς η ελλιπής πέψη μπορεί να πυροδοτήσει πολλά προβλήματα υγείας. Λαμβάνετε 1 κάψουλα ακριβώς με την πρώτη μπουκιά του γεύματος. Επειδή τα ένζυμα δεν έχουν γεύση,
μπορείτε να αναμείξετε το περιεχόμενο μιας κάψουλας με το
φαγητό.
Χωρίς επαρκή ένζυμα, είναι πιθανό να έχουμε:
• φτωχή διαθρεπτική απορρόφηση
• φλεγμονώδεις καταστάσεις εντέρου
• δυσπεψία, μετεωρισμούς, φουσκώματα
• αλλεργικές αντιδράσεις
• αδύναμο ανοσοποιητικό
• αργή επούλωση τραυμάτων
• δερματικά προβλήματα
• αλλαγές διάθεσης
• μακροπρόθεσμη εμφάνιση εκφυλιστικών παθήσεων
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Διαθεσιμότητα: 60 κάψουλες
Συστατικά: Κάθε κάψουλα - κατάλληλη για χορτοφάγους - περιέχει:
Καθαρό μείγμα φυτικών πεπτικών ένζυμων με εγγυημένη δραστικότητα:
• Alpha-amylase

(Aspergillus oryzae) 5000 FCC DU

(62.5 mg)

(Aspergillus oryzae) 3000 FCC ALU

(37.5 mg)

(Aspergillus niger) 260 FCC GalU

(29.9 mg)

• Lactase

• Alpha-galactosidase
• Protease 4.5

(Aspergillus oryzae) 12500 FCC HUT

• Cellulase

(Trichoderma longibrachiatum) 400 FCC CU

• Lipase/Triacylglycerol lipase
(Rhizopus oryzae) 150 FCC LU

• Stem bromelain

(Ananas comosus) 50000 FCC PU

Τα προϊόντα Udo’s Choice®:
(11.5 mg)
(8.6 mg)
(1.7 mg

(25 mg)

Αρ. Γνωστ. ΕΟΦ: 77077/06

• Αέρια; • Φουσκώματα; • Καούρες; • Όξινες αναγωγές;
• Υπνηλία; • Ναυτία;
Aν όλα τα παραπάνω είναι συχνά, δεν είναι φυσιολογικά.
Είναι σημάδια κακής πέψης.

Γιατί επιλέγουμε το
Ultimate Digestive Enzyme
• Βοηθά στην αποφυγή της δυσπεψίας και των ενοχλητικών συμπτωμάτων της όπως: αέρια, φουσκώματα, όξινες
αναγωγές, καούρες, δυσκοιλιότητα και διάρροια.

Υγιής Πέψη • Ενέργεια
Ορθή Διαθρεπτική Απορρόφηση

• Βελτιώνει τη απορρόφηση των θρεπτικών συστατικών
και αυξάνει τα επίπεδα ενέργειας.
• Περιέχει ένα πλήρες φάσμα 7 ενεργών ένζυμων, από
100% φυτικές πηγές,που διασπούν πρωτεΐνες, λίπη,
απλούς & σύνθετους υδατάνθρακες, ίνες, άμυλο, λακτόζη.
• «Ξεκουράζει» το πάγκρεας.
• Δρα κατά μήκος όλου του πεπτικού σωλήνα.
• Αντικαθιστά τα ένζυμα που χάνονται με το μαγείρεμα, την
επεξεργασία τροφών, τις κακές διατροφικές επιλογές, το
στρες και την ηλικία.
• Έχει υψηλή συγκέντρωση σε πρωτεολυτικά ένζυμα, που
μειώνουν φλεγμονές και τροφικές αλλεργίες.
• Βοηθά στη διάσπαση της λακτόζης και την πέψη των γαλακτοκομικών
• Έχει εγγυημένη δραστικότητα και εκφράζεται στις διεθνώς αποκδεκτές μονάδες δραστικότητας FCC.
Αποκλειστική Διανομή για Ελλάδα και Κύπρο

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

Eισάγεται από τον Καναδά
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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.
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Η Λύση για μια Ομαλή Πέψη
Συνδυασμός 7 πεπτικών ένζυμων
φυτικής βάσης που διασπούν πρωτεΐνες,
λίπη, υδατάνθρακες, ίνες, άμυλο και λακτόζη
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Άλλα συστατικά: Μικροκρυσταλλική κυτταρίνη, φυτικό άλας μαγνησίου, μαλτοδεξτρίνη
και υπρομελλόζη.
Συνιστώμενη Δόση: Ενήλικες: 1-2 κάψουλες τη μέρα. Λάβετε 1 κάψουλα με την πρώτη
μπουκιά φαγητού στο γεύμα. Για βαριά γεύματα, λάβετε 1 κάψουλα επιπλέον. Αποφύγετε τη χρήση με άδειο στομάχι, ιδίως αν υπάρχει έλκος.
Προειδοποιήσεις: Μην υπερβαίνετε την συνιστώμενη ημερήσια δόση. Το προϊόν
δεν προορίζεται για την πρόληψη, αγωγή ή θεραπεία ανθρώπινης νόσου. Συμβουλευτείτε το γιατρό σας πριν τη χρήση: αν είστε έγκυος, θηλάζετε, βρίσκεστε υπό φαρμακευτική
αγωγή ή έχετε γαστρικά/εντερικά έλκη.
Διακόψτε τη χρήση αν εμφανίσετε αλλεργία, ναυτία, εμετό ή διάρροια. Φύλαξη σε δροσερό και ξηρό μέρος. Μακριά από παιδιά.

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
γενικότερα. 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
Κill’’ (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 οργανισμό.
Τα προϊόντα που φέρουν το όνομά του παράγονται αποκλειστικά
από τη Flora Manufacturing & Distributing Ltd. Canada. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το www.udoerasmus.com

Πεπτικά Ένζυμα

Έχετε μετά το φαγητό κάποιο
από τα παρακάτω συμπτώματα;
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Τι είναι το Ultimate Digestive Enzyme (UDE)

Τι είναι τα ένζυμα της πέψης

Ο σκοπός της χρήσης του είναι η αντικατάσταση των ένζυμων που χάνονται κατά το μαγείρεμα και την επεξεργασία των
τροφών και η αναπλήρωση της μειωμένης οργανικής παραγωγής ένζυμων λόγω ηλικίας. Αυτός ο πλήρης συνδυασμός από
7 ενεργά ένζυμα φυτικής βάσης αποδομεί πρωτεΐνες, λίπη,
υδατάνθρακες, διαλυτές ίνες, άμυλο, γαλακτικά και σύνθετα
σάκχαρα, με αποτέλεσμα την υγιή πέψη, τη βελτιωμένη απορρόφηση θρεπτικών ουσιών, τα αυξημένα επίπεδα ενέργειας και
την ελάττωση της πείνας. Αυτά γίνονται εφικτά, καθώς ο ισορροπημένος συνδυασμός δραστικών ένζυμων βελτιστοποιεί την
αξιοποίηση όλων των θρεπτικών ουσιών από τον οργανισμό.
Πολλά συμπληρώματα ένζυμων που υπάρχουν σήμερα
στην αγορά είναι παρασκευασμένα από ζωικά όργανα – στομάχι χοίρου και πρόβατου, βοδινό πάγκρεας κλπ. Αυτά τα μεμονωμένα ζωικά ένζυμα λειτουργούν μόνο σ’ ένα στενό εύρος
ph και συνήθως είναι ικανά να αποδομήσουν μόνο πρωτεΐνες
και λίπος.
Όμως το Ultimate Digestive Enzyme (UDE) είναι ένα ευρέως
φάσματος συμπλήρωμα ένζυμων, αποκλειστικά από καλλιέργειες φυτών και μυκήτων, που δραστηριοποιείται σε ένα μεγάλο εύρος ph, επιτρέποντάς το να λειτουργεί αποτελεσματικά
στο σύνολο του πεπτικού συστήματος.

Τα ένζυμα είναι μεγαλομόρια πρωτεΐνης, βρίσκονται σε
κάθε ζωντανό οργανισμό και δρουν ώστε να:
- μετατρέπουν την τροφή σε ενέργεια
- υποστηρίζουν το χτίσιμο νέων κυττάρων
- ελέγχουν τη μεταβολική διαδικασία
- επιταχύνουν τις βιοχημικές οργανικές αντιδράσεις
Υπάρχουν 2 βασικά είδη ένζυμων που εμπλέκονται στη διαδικασία της πέψης δρώντας σαν καταλύτες:
• Τα πεπτικά ένζυμα είναι σαν ψαλίδια που κόβουν τις τροφές που τρώμε σε βασικές δομικές μονάδες, τις οποίες έπειτα
απορροφά ο οργανισμός μας και τις χρησιμοποιεί για να δημιουργήσει κύτταρα, ιστούς, όργανα, αδένες και γενικά το σύνολο των οργανικών συστημάτων. Παράγονται ενδογενώς από το
πάγκρεας, το στομάχι και τους σιελογόνους αδένες.
• Τα τροφικά ένζυμα βρίσκονται στις ωμές τροφές οι οποίες,
όταν δεν καταναλώνονται φρέσκες, αποσυντίθενται δηλαδή
κυριολεκτικά «τρώνε» τον εαυτό τους.

Η τροφή δεν πρέπει να μας κουράζει
αλλά να μας δίνει ενέργεια!

Τι είναι η πέψη
Η πέψη είναι η διαδικασία διάσπασης της τροφής σε
βασικές θρεπτικές δομικές μονάδες, που απορροφώνται μέσω της κυκλοφορίας του αίματος και χρησιμοποιούνται για τις πολλαπλές λειτουργικές ανάγκες
του οργανισμού.
Ιδανικά, η πέψη υποστηρίζεται από ένα συνδυασμό πεπτικών και τροφικών ένζυμων.
Ξεκινά από το στόμα με τα ένζυμα του
σάλιου να διασπούν άμυλο και σάκχαρα.
Στο στομάχι, το υδροχλωρικό οξύ δρα
στις πρωτεΐνες, ενώ τα τροφικά ένζυμα
συνεχίζουν να διασπούν τις τροφές
σε μικρότερα κομμάτια και στη συ-

νέχεια στο αλκαλικό περιβάλλον του λεπτού εντέρου, πλούσιου
σε παγκρεατικά ένζυμα, μέχρις ότου τα θρεπτικά συστατικά να
είναι έτοιμα για απορρόφηση από την κυκλοφορία του αίματος.
Η μη επαρκής μάσηση δεν επιτρέπει στα ένζυμα του
σάλιου να δράσουν πριν η τροφή οδηγηθεί στο στομάχι. Οι
ωμές τροφές πρέπει να μασιούνται επαρκώς, επειδή η κυτταρίνη είναι σκληρή και το πάγκρεας δεν εκκρίνει τη σελουλάση
(cellulase) που διασπά την κυτταρίνη, οι υγρές τροφές πρέπει
να μείνουν αρκετή ώρα στη στοματική κοιλότητα, ώστε τα ένζυμα του σάλιου να διασπάσουν το άμυλο και τα σάκχαρα, και
οι στερεές τροφές, πρέπει να μασηθούν μέχρι να αποκτήσουν
ρευστή μορφή. Η τροφή πρέπει να μασιέται περίπου 30-50
φορές πριν την κατάποση, μέχρι να αποκτήσει υγρή μορφή.

Γιατί χρειαζόμαστε συμπλήρωμα ένζυμων
Η καφεΐνη, το αλκοόλ, οι ασθένειες, η εγκυμοσύνη, το
στρες, μας στερούν ένα τμήμα των πεπτικών ενζυμικών αποθεμάτων. Επίσης, ο οργανισμός μας παράγει ολοένα και λιγότερα
ένζυμα καθώς μεγαλώνουμε. Όμως, οι κύριες αιτίες για το
έλλειμμα των πεπτικών ένζυμων είναι οι κακές διατροφικές
συνήθειες, οι μέθοδοι επεξεργασίας των τροφίμων και οι
περιβαλλοντικοί παράγοντες που καταστρέφουν σχεδόν
το 100% των φυσιολογικά υπαρχόντων ένζυμων.
Έτσι, ο οργανισμός μας, προσπαθεί να ανταπεξέλθει παράγοντας περισσότερα πεπτικά ένζυμα, αλλά
αυτή η ικανότητά του έχει όρια. Το πάγκρεας αναγκάζεται να υπερλειτουργεί και κάποια στιγμή
μπορεί να γίνει ανεπαρκές. Οι ελλειμματικές
σε ένζυμα τροφές προβληματίζουν το πεπτικό σύστημα που δεν είναι σχεδιασμένο έτσι
ώστε να διαχειριστεί την έλλειψη ένζυμων.
Η ατελής πέψη μπορεί να οδηγήσει σε
φτωχή διαθρεπτική απορρόφηση,
κόπωση, πεπτικές διαταραχές,

Η σημασία της πέψης των Πρωτεϊνών

Αναγκαία η διάσπαση της Λακτόζης

Το UDE είναι ιδιαίτερα εμπλουτισμένο με πεπτικά ένζυμα πρωτεϊνών και συγκεκριμένα με Πρωτεάση (που είναι
ενεργή στο ph του στομάχου) και με Βρομελίνη (ενεργή
στο αλκαλικό ph του λεπτού έντερου). Όταν η πέψη των
πρωτεϊνών είναι ατελής προκύπτουν φλεγμονές, τροφικές
αλλεργίες, αυτοάνοσες αντιδράσεις και δυσλειτουργία του
ανοσοποιητικού.

Το 70% των ανθρώπων έχει κάποια ανεπάρκεια στην παραγωγή λακτάσης στο λεπτό έντερο, που οδηγεί σε ελλιπή
διάσπαση της λακτόζης. Η δυσανεξία στη λακτόζη μπορεί
να φέρει ναυτία, δυσπεψία, κοιλιακό πόνο ή κολικούς, αέρια
στα έντερα, διάρροια. Το UDE έχει μεγάλη περιεκτικότητα
σε Λακτάση που διασπά τη λακτόζη και βοηθά στην αποφυγή των παραπάνω συμπτωμάτων.

τροφικές αλλεργίες και άλλα προβλήματα υγείας. Μερικώς
διασπασμένες τροφές (κυρίως πρωτεΐνες) μπορεί να «δραπετεύσουν» από το έντερο και να εισχωρήσουν στην κυκλοφορία
του αίματος. Το σώμα δεν τις αναγνωρίζει σαν θρεπτικά στοιχεία και θεωρώντας ότι δέχεται επίθεση, ενεργοποιεί το ανοσοποιητικό σύστημα με τη μορφή αλλεργικής ή φλεγμονώδους αντίδρασης. Έτσι ξοδεύει ενέργεια για να δημιουργήσει
αντισώματα εναντίον των τροφών αντί να θεραπεύει πληγές
και να πολεμά βακτήρια, μικρόβια και μικροοργανισμούς που
εισβάλλουν στον οργανισμό.

Διεθνή πρότυπα για την
αποτελεσματικότητα
των ένζυμων
Τα ένζυμα στο UDE είναι εκφρασμένα σε μονάδες FCC (Food Chemical
Codex)- το διεθνώς αναγνωρισμένο
και αποδεκτό πρότυπο μετρήσεων.
Αυτό πιστοποιεί ότι τα ένζυμα
περνούν από εξονυχιστικούς ελέγχους δραστικότητας και ενεργητικότητας. Οι μονάδες μέτρησης διαφέρουν
από ένζυμο σε ένζυμο καθώς είναι
διαφορετικός ο τρόπος μέτρησης δραστικότητας κάθε ένζυμου.

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

Εάν η πέψη είναι προβληματική,
το ίδιο είναι και η υγεία μας

