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CANDA PLUS

Το νέο CANDA PLUS προσφέρει πολλά πλεονεκτήματα

Ο φυσικός παράγοντας ενδεκυλενικού οξέος, είναι τώρα παρόν ως ενδεκυλενικό ασβέστιο, μια σταθερή μορφή που 
παρέχει παρατεταμένη διάρκεια ζωής και δεν απαιτεί ειδική αποστολή.

Παρέχει υποστήριξη στην εντερική οδό και ενισχύει το ανοσοποιητικό σύστημα για τη διατήρηση της βέλτιστης εντερικής 
χλωρίδας. Τώρα περιλαμβάνει τη ρεσβερατρόλη που είναι ένα ισχυρό συστατικό εξισορρόπησης του Καντίντα για 
υποστήριξη της υγιής εντερικής χλωρίδας.

Το CANDA PLUS είναι ένα ισχυρό μείγμα 
θρεπτικών ουσιών σχεδιασμένο για υποστήριξη 
της υγιής οικολογία του γαστρεντερικού 
συστήματος. Πρόκειται για ένα  προϊόν που έχει 
υποβληθεί σε κλινική δοκιμή για την εξάλειψη του 
Καντίντα  μαζί με το σωστό πρωτόκολλο.

Το CANDA PLUS διαθέτει ενδεκυλενικό ασβέστιο, 
ένα λιπαρό οξύ με ιδιότητες προαγωγής της 
υγείας, καθώς και Pau d'arco, berberine και ένα 
μείγμα χορτοφαγικών ενζύμων που έχει 
σχεδιαστεί ειδικά για να προάγει ένα υγιές 
εντερικό περιβάλλον.

90
CAPSULES



Το CANDA PLUS είναι μια συνταγή που περιέχει:

Κάθε κάψουλα παρέχει: 
Ενδεκυλενικό ασβέστιο .......................................................................................... 100mg 
Σκόνη Pau d'arco ...................................................................................................... 100mg
Βερβερινικό θειικό άλας ........................................................................................ 50mg 
Χιτινάση 200 U / g ................................................................................................... 40mg 
Japanese knotweed extract (50% ρεσβερατρόλη) ............................................... 20mg 
ΣΕΡΑΤΙΚΗ ΠΕΠΤΙ∆ΑΣΗ (2.000.000 U / g) .............................................................. 10mg 
Αμυλάση μυκητιακή ................................................................................................ 10mg 
Ημικελλουλάση 50.000 CU / g ............................................................................... 10mg 
Λιπάση (10.000 LU / g) ............................................................................................ 10mg 
Μυκητιακή πρωτεάση (5000 HUT / g) .................................................................. 10mg 
Βιταμίνη Β7 D-Βιοτίνη ............................................................................................. 0.158mg 

ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ: ενδεκυλινικό ασβέστιο, σκόνη Pau d'Arco, κέλυφος χορτοφαγικού κάψουλας: υδροξυπροπυλομεθυλοκυτταρίνη 
(HPMC), βερβερινικό θειϊκό άλας , χιτινάση 200 U / g, Japanese knotweed extract (50% ρεσβερατρόλη), Σερατική πεπτιδάση 
(2.000.000 U / g ), Παράγοντας  συσσωμάτωσης: στεατικό μαγνήσιο (φυτική πηγή), μυκητιακή αμυλάση, ημικυτταρίνη 
50.000 CU / g, λιπάση (10.000 LU / G), μυκητιακή πρωτεάση (5000 HUT / g) βιταμίνη Β7 D-βιοτίνη.

∆οσολογία: 2 κάψουλες Χ 3 φορές την ημέρα 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

The packaging



ΚΑΘΕ ΣΥΣΤΑΤΙΚΟ ΣΤΟ CANDA PLUS  ΕΧΕΙ  ΜΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΤΑΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΤΗΝ ΕΞΑΛΕΙΨΗ ΤΟΥ ΜΥΚΗΤΑ ΚΑΝΤΙΝΤΑ:

Η βιοτίνη επηρεάζει αρνητικά τον καντίντα λόγω της ικανότητάς της να εμποδίζει τη μετατροπή της ζύμης σε 
παθογόνο ή μυκητιακή μορφή της. Η βιοτίνη το κάνει παρεμβαίνοντας στην ανάπτυξη του καντίντα. 

∆υνατότητα ενδεκυλενικού ασβεστίου - ενδεκενικού οξέος για τη μεταβολή της σύνθεσης των λιπαρών οξέων 
στην κυτταρική μεμβράνη που οδηγεί σε αδυναμία διατήρησης της μυκητιακής του μορφής.

Το Pau D'Arco δρα ως ισχυρός αντιμυκητιακός παράγοντας. Περιέχει διάφορες κατηγορίες ενώσεων, lapachol, 
ξυλολοδόνη και διάφορες ναφτακινόνες. Το πιο σημαντικό από αυτά είναι το lapachol, το οποίο έχει αποδειχθεί ότι 
αναστέλλει την ανάπτυξη του καντίντα, που ήταν παρόμοια με την Αμφοτερικίνη Β.

Ένζυμα όπως το Enlyse καταστρέφουν το BIOFILM του καντίντα, για το οποίο συζητήσαμε προηγουμένως, το οποίο 
αποτελείται από πρωτεϊνικά πολυπεπτίδια, υδατάνθρακες πολυσακχαριτών, ινωδογόνο ή ινώδες και 
πολυνουκλεοτίδια που περιέχουν RNA και DNA. Αυτή η δομή συνδέεται μαζί με συνδετήρες που έχουν κολλώδης 
ιδιότητες. 

Η βερβερίνη παρουσιάζει ένα ευρύ φάσμα αντιβιοτικής δραστηριότητας. Το Berberine έχει δείξει αντιμικροβιακή 
δράση ενάντια στα βακτηρίδια, τα πρωτόζωα και τους μύκητες και προάγει την ανοσία.

Σορβικό οξύ - αναστέλλει τους μύκητες καθώς και την μούχλα - συχνά συναντώνται στο σώμα

Trans-ρεσβερατρόλη - παρουσίασε αντιμυκητιασική δράση έναντι του καντίντα 11 άλλων ειδών καντίντα.  Επίσης, 
αναστέλλει τη μορφογενετική μετάπτωση του ζυμομύκητα καντίντα. 
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KAISER HEALTH NEWS REPORT

Στην έκθεση Kaiser Health News τον Ιούνιο του 2016 το θέμα ήταν τα αντιβιοτικά και ο θανατηφόρος μύκητας που 
μπορεί να δημιουργηθεί (άλλο είδος καντίντα γνωστό ως C. auris):

"Οι νοσηλευόμενοι ασθενείς βρίσκονται σε ιδιαίτερα υψηλό κίνδυνο από τον μύκητα επειδή πολλοί είχαν πάρει 
αντιβιοτικά, τα οποία μπορούν να εξαλείψουν τα υγιή βακτηρίδια που  βοηθούν ώστε να προστατευτούν από τη νόσο", 
δήλωσε ο Peter Hotez, κοσμήτορας της Εθνικής Σχολής Τροπικής Ιατρικής στο Baylor College of Medicine στο Χιούστον. 

"Είναι μια προειδοποίηση ή αφύπνιση ενάντι στην αδιάκριτη χρήση αντιβιοτικών, ειδικά σε νοσοκομειακά περιβάλλοντα", 
δήλωσε ο Hotez.

"Τα νοσοκομεία δοκιμάζουν συχνότερα τον μύκητα εξαιτίας των εκδηλώσεων στην Ασία και το Ηνωμένο Βασίλειο", δήλωσε 
ο Amesh Adalja, ανώτερος συνεργάτης του Κέντρου Υγείας της UPMC στη Βαλτιμόρη.

"Σε προηγούμενες εστίες, ο μύκητας σκότωσε το 59% των ασθενών, συμπεριλαμβανομένου του 68 %των ασθενών των 
οποίων η μόλυνση εξαπλώθηκε στην κυκλοφορία του αίματος", δήλωσε ο Adalja, ο οποίος δημοσίευσε μια σύντομη έκθεση 
σχετικά με την λοίμωξη.  Οι προηγούμενοι ασθενείς είχαν διάμεση ηλικία 54 ετών, δήλωσε ο Adalja. Το πιο συνηθισμένο 
ιατρικό πρόβλημα ήταν ο διαβήτης και οι μισοί ασθενείς είχαν υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση εντός 90 ημερών. 
Σχεδόν το 80% των ασθενών είχαν έναν καθετήρα τοποθετημένο σε μια κύρια φλέβα στο στήθος και το 61% είχε ένα 
καθετήρα ούρων.

"Το Candida auris είναι μια σημαντική απειλή που έχει υψηλή θνησιμότητα", δήλωσε ο Adalja.

"Τα μυκητιακά είδη καντίντα είναι πανταχού παρόντα. ... Καθώς μαθαίνουμε περισσότερα για αυτό το είδος, θα είναι 
απαραίτητο να κατανοήσουμε πώς εξαπλώνεται στις εγκαταστάσεις υγειονομικής περίθαλψης και ποιες είναι οι 
καλύτερες στρατηγικές ελέγχου και θεραπείας των λοιμώξεων".


