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Important note: This product fact sheet is for professional use and 
contains guideline information only. A direct copy of the information 

contained within this factsheet MUST NOT be made or used for 
advertising purposes (whether on a website or otherwise).

Τι είναι τα πεπτικά ένζυμα και 
γιατί είναι τόσο σημαντικά; Πληροφορίες Προϊόντος

 
Συστατικά: ιπάση, κυτταρίνη, πρωτεάση, αμυλάση, βρωμελαϊνη, 
παπαΐνη, λακτάση.
Αλλεργικές συμβουλές: για τα αλλεργιογόνα δείτε τα συστατικά 
με έντονα γράμματα.  
Προτεινόμενη χρήση: Πάρτε 1 κάψουλα με κάθε γεύμα ή σύμφωνα 
με τις οδηγίες ενός επαγγελματία υγείας

Κάθε 3 κάψουλες παρέχουν:
Λιπάση (10.000 FIP / G)   31.3 mg 
Cellulase Trichoderma (3.000U / G)   66.6 mg 
Πρωτεάση (10.000 HUT / G)   1 g 
Αμυλάση (50.000 SKBU / G)   100 mg 
Βρωμελαϊνη (2000 GDU / G)   100 mg 
Παπαΐνη (6.000 U / G)    100 mg 
Λακτάση (65.000 U / G)    61.5 mg

Κέλυφος κάψουλας: Φυτική κυτταρίνη (κατάλληλο για 
χορτοφάγους)   
∆εν περιέχει: • Γλουτένη    • Σιτάρι    • Λακτόζη
• Πρόσθετα σάκχαρα    • Τεχνητά συντηρητικά ή χρωστικές

Όταν τρώμε το πεπτικό μας σύστημα δεν απορροφά τροφή 
αλλά απορροφά θρεπτικά συστατικά. Οι τροφές πρέπει να 
διασπαστούν από τρόφιμα όπως η μπριζόλα και το μπρόκολο 
σε θρεπτικά συστατικά: αμινοξέα (από πρωτεΐνες), λιπαρά 
οξέα και χοληστερόλη (από λίπη) και απλά σάκχαρα (από 
υδατάνθρακες), καθώς και βιταμίνες, ποικιλία άλλων φυτικών 
και ζωικών ενώσεων. Τα πεπτικά ένζυμα, που παράγονται 
κυρίως στο πάγκρεας και στο λεπτό έντερο, διασπούν τα 
τρόφιμά μας σε θρεπτικά συστατικά, έτσι ώστε το ανθρώπινο 
σώμα να μπορέσει να τα απορροφήσει.
Αν δεν έχουμε αρκετά πεπτικά ένζυμα, δεν μπορούμε να 
διασπάσουμε τις τροφές που σημαίνει ότι ακόμα κι αν τρώμε 
καλά, δεν απορροφούμε όλες τις θρεπτικές ουσίες από τα 
φαγητά. 

DIGEST
PLUS ΑΓΚΡΕΑΤΙΚΑ ΕΝΖΥΜΑ 

Μοναδικό μείγμα 
πεπτικών ενζύμων

Γρήγορη δράση!



Τι θα μπορούσε να αναγκάσει τα πεπτικά ένζυμα να 
σταματήσουν να λειτουργούν σωστά στο σώμα;

Πώς πρέπει να γνωρίζω αν θα πρέπει να παίρνω 
συμπληρώματα πεπτικών ενζύμων;

Πρώτον, οι ασθένειες μπορεί να αποτρέψουν την 
ορθή παραγωγή πεπτικών ενζύμων.

• ∆ιάφορα παγκρεατικά προβλήματα, όπως είναι η 
κυστική ίνωση, καρκίνος του παγκρέατος και οξεία ή 
χρόνια παγκρεατίτιδα. 

• Η δυσλειτουργία των περιγραμμάτων της 
επιφάνειας του εντέρου, όπως είναι η μακρόχρονη 
κοιλιοκάκη, όπου η επιφάνεια των λαχνών του 
εντέρου είναι πεπλατυσμένο ή έχει καταστραφεί. 
Άλλες ασθένειες όπως η νόσος του Crohn μπορούν 
επίσης να προκαλέσουν σοβαρά προβλήματα.

Αλλά ακόμα και αν δεν υπάρχει κάποια προφανής 
νόσος, τα πράγματα μπορεί να μην λειτουργούν 
σωστά.

• Η χαμηλόβαθμη φλεγμονή της πεπτικής οδού 
(όπως αυτή που προκαλείται από τις τροφικές 
αλλεργίες, την εντερική διαπερατότητα, τη 
δυσβίωση, την παρασιτική μόλυνση κ.λπ.) μπορεί να 
οδηγήσει σε ανεπάρκειες πεπτικών ένζυμων.

Τα συμπτώματα που υποδηλώνουν ότι μπορεί να έχετε προβλήματα ελλείψεων στα πεπτικά ένζυμα είναι:

• Αέρια και φουσκώματα μετά τα γεύματα

• Η αίσθηση ότι είστε γεμάτοι – χορτάτοι και νιώθετε βαρυστομαχιασμένοι  

• Αισθήματα πλήρους μετά από μερικά τσιμπήματα φαγητού

• Αχώνευτες τροφές στα κόπρανα 

• Κόπρανα που επιπλέουν 

• Μη λιπαρό λίπος στα κόπρανα 

• Η γήρανση έχει συσχετιστεί με μειωμένη πεπτική λειτουργία

• Χαμηλό οξύ του στομάχου - εάν έχετε χαμηλό οξύ στομάχου, 
είναι πιθανό ότι δεν θα έχετε επαρκή πεπτικά ένζυμα.

• Χρόνιο άγχος. Αυτός είναι ο πιο συνηθισμένος λόγος για προβλήματα πεπτικών ενζύμων. Το σώμα μας έχει δύο 
συστήματα: συμπαθητικό "πάλης ή φυγής" και παρασυμπαθητικό "ξεκούρασης και χώνευσης". Όταν βρισκόμαστε 
σε κατάσταση «πάλης ή φυγής», δίνεται χαμηλή προτεραιότητα στο πεπτικό σύστημα, δηλαδή η πεπτική 
λειτουργία δυσλειτουργεί. . 
Χρόνια καταπόνηση = συνεχής λειτουργία "πάλης ή φυγής" = μειωμένη παραγωγή πεπτικών ενζύμων. 



Ποιος πρέπει να λαμβάνει πεπτικά ένζυμα;

Ένας αυξανόμενος αριθμός ανθρώπων 
παίρνει σήμερα πεπτικά ένζυμα για 
ορισμένες καταστάσεις όπως αυτές είναι 
αυτές που ακολουθούν και καλό είναι να 
δίνετε συμπλήρωμα. 

Πεπτικές ασθένειες
Εάν έχετε κάποιον τύπο πεπτικής νόσου όπως είναι: • παλινδρόμηση οξέων    • φουσκώματα   
• σύνδρομο διαρρέοντος εντέρου    • σύνδρομο ευερέθιστου εντέρου (IBS)    • νόσο του Crohn
• ελκώδη κολίτιδα    • Εκκολπωματίτιδα    • ∆υσαπορρόφηση    • διάρροια ή δυσκοιλιότητα
τότε τα πεπτικά ένζυμα μπορούν να βοηθήσουν. Τα πεπτικά ένζυμα μπορούν να αφαιρέσουν το στρες από το 
στομάχι, στο πάγκρεας, το ήπαρ, τη χοληδόχο κύστη και το λεπτό έντερο, βοηθώντας στη διάσπαση και πέψη των 
πρωτεϊνών, των αμύλων και των λιπών.

Ανεπάρκεια ενζύμων σχετιζόμενη με την ηλικία
Καθώς μεγαλώνουμε, η οξύτητα του οξέος στομάχου γίνεται πιο αλκαλική. Όσον αφορά την παραγωγή ενζύμων, 
αυτό σημαίνει ότι υπάρχει μια αυξανόμενη πιθανότητα να αποτύχει ο όξινος "στόχος" που παράγεται όταν 
εισέλθει ο χυλός στο έντερο. Εάν ο στόχος της οξύτητας αποτύχει, τότε το "σήμα" δεν δίνεται στη σεκρετίνη, η 
οποία με τη σειρά της εμποδίζει την απελευθέρωση των παγκρεατικών εκκρίσεων.
Καθώς μεγαλώνουμε οι σύγχρονες ασθένειες αυξάνονται με την υποψία ότι τα πεπτικά προβλήματα μπορεί να 
οφείλονται είτε στο χαμηλό οξύ του στομάχου είτε σε ενζυμική ανεπάρκεια στους ηλικιωμένους, κάτι που 
μπορεί να προκαλέσει παλινδρόμηση οξέος.

Υποχλωρυδρία
∆εν είναι μόνο οι ηλικιωμένοι που υποφέρουν από 
υποχλωρυδρία ή έχουν πολύ λίγο οξύ του στομάχου.  
Εκτός από μια μείωση στο οξύ του στομάχου που 
αποτυγχάνει να προκαλέσει αντιδράσεις, το ίδιο το 
οξύ δεν μπορεί να διασπάσει τα τρόφιμα για να 
απελευθερώσει τα διάφορα μέταλλα, βιταμίνες και 
θρεπτικά συστατικά. Πολλά μικροθρεπτικά συστατικά 
"διασπώνται" ή απελευθερώνονται από την τροφή ενώ 
βρίσκονται στο στομάχι - εάν η ενέργεια αυτή 
αποτύχει, τότε υπάρχει μια αυτόματη διατροφική ή 
ενζυμική ανεπάρκεια.

Ηπατική νόσος
Όποιος πάσχει από ηπατική νόσο θα πρέπει να 
υπάρχει μια υποψία ότι έχει και ταυτόχρονη ενζυμική 
ανεπάρκεια. Μία από τις πιο συχνές καταστάσεις η 
οποία είναι γνωστή ως έλλειψη άλφα-1 αντιτρυψίνης, 
που είναι μια γενετική διαταραχή που επηρεάζει 
περίπου έναν στους 1.500 ανθρώπους παγκοσμίως. 
Συνήθως επηρεάζει ενήλικες ηλικίας 20-50 ετών με 
αναπνευστικές παθήσεις, καθώς και περίπου το 15% 
των ενηλίκων αναπτύσσει ηπατική νόσο.



Πότε πρέπει να λαμβάνω συμπληρώματα πεπτικών 
ενζύμων και σε ποια δοσολογία;
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Άλλες ασθένειες, οι οποίες κατά την πρώτη διάγνωση φαίνονται άσχετες με την ενζυμική ανεπάρκεια, 
αξίζουν επίσης προσοχή:

• Η νόσος του Crohn μπορεί να οδηγήσει σε ανεπάρκεια ενζύμων
• Η έλλειψη σιδήρου ή η έλλειψη βιταμίνης Β12 μπορεί να υποδηλώνει ότι η διαδικασία της πέψης αποτυγχάνει 
να διασπάσει αυτά τα θρεπτικά συστατικά από τα τρόφιμα.
• Η έλλειψη βιταμίνης ∆ μπορεί να υποδεικνύει ένα άλλο πρόβλημα απορρόφησης, όπως και η νυχτερινή 
τύφλωση μπορεί να οφείλεται σε ανεπάρκεια βιταμίνης Α.
• ∆ιαγνωσμένες παθήσεις όπου υπάρχουν πολλοί συμπτωματικοί δείκτες ενζυμικής ανεπάρκειας. Αν και 
μερικοί θα μπορούσαν να αποδοθούν σε άλλες καταστάσεις, μερικές αφορούν κυρίως την αποτυχία των 
παγκρεατικών ενζύμων να απελευθερωθούν.
• Αλλαγές στα κόπρανα - Εάν τα κόπρανα είναι ωχρά και επιπλέουν στη λεκάνη της τουαλέτας, επειδή το λίπος 
επιπλέει, αυτό είναι ενδεικτικό του γεγονότος ότι τα παγκρεατικά ένζυμα δεν λειτουργούν σωστά. 
Μια άλλη ένδειξη μπορεί να είναι τα λιπαρά αποθέματα  τα οποία παραμένουν στο νερό της τουαλέτας 
μετά την αφόδευση. 
• ∆ιαταραχές του γαστρεντερικού συστήματος - Ένας άλλος δείκτης, μαζί με την διάταση του στομάχου, 1 ώρα 
περίπου μετά το φαγητό είναι η διάρροια. Ο μετεωρισμός και η δυσπεψία είναι επίσης ενδεικτικά ότι ο ασθενής 
μπορεί να έχει ενζυμική ανεπάρκεια.

Μπορείτε να λάβετε τα πεπτικά σας ένζυμα με 
το φαγητό. Οι περισσότεροι άνθρωποι θεωρούν 
ότι είναι πιο εύκολο να λάβουν τα 
συμπληρώματα  λίγο πριν το φαγητό, αλλά 
οπωσδήποτε μέσα σε περίπου 30 λεπτά από το 
γεύμα σας είναι και πάλι επωφελής. 
Πάρτε 1 κάψουλα με τα κύρια γεύματα. Οι 
διαφορές που θα παρατηρήσετε είναι ότι τα 
αέρια ή τα φουσκώματα μετά τα γεύματα θα 
εξαφανιστούν, μαζί με την αίσθηση ότι είστε 
βαρυστομαχιασμένοι και τα κόπρανα σας θα 
βελτιωθούν επίσης.  Αν δεν παρατηρήσετε 
αυτές τις αλλαγές, δοκιμάστε να αυξήσετε τη 
δόση σας αργά, κατά μια κάψουλα ανά γεύμα, 
δίνοντάς για τουλάχιστον 3 ημέρες της 
βδομάδας ώστε να μπορείτε να αξιολογήσετε αν 
λειτουργεί σωστά.  


