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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).

350mg (60 ΚΑΨΟΥΛΕΣ) 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
 
Συστατικά

Κάθε κάψουλα περιέχει: 
Horopito Leaf    175 mg
Σπόρος γλυκάνισου  175mg
Χορτοφαγικές κάψουλες

∆οσολογία: 
Πάρτε μία κάψουλα του Horopito 
και του Aniseed (Kolorex) δύο 
φορές την ημέρα. Για τη 
συντριπτική πλειοψηφία, δεν 
υπάρχουν συμπτώματα 
απομάκρυνσης του καντίντα. 

Το συμπλήρωμα Horopito και Aniseed είναι αποτελεσματικό για μια 
γρήγορη φυσική θεραπεία για την καντιντίαση. Περιέχει ένα βότανο 
που ονομάζεται Horopito και ένα νότιο αμερικανικό καρύκευμα που 
ονομάζεται σπόρος γλυκάνισου. Το βότανο Horopito, Pseudowintera 
colorata, είναι ένα παραδοσιακό βότανο της Νέας Ζηλανδίας που 
περιέχει μια ένωση που λέγεται polygodial. Τα αποτελέσματα του 
αντι-candida του polygodial αυξάνεται 32 φορές με την προσθήκη της 
αναιθόλης, το κύριο δραστικό συστατικό του σπόρου γλυκάνισου.

Σε δοκιμές που διεξήχθησαν στη Νέα Ζηλανδία το Horopito 
παρουσίασε ισχυρές αντιμυκητιακές ιδιότητες που εξάλειψαν πάνω 
από το 99% των μυκήτων σε πλάκα αγάρ. Όλα τα παραδοσιακά 
αντιμυκητιασικά φάρμακα έδειξαν μέγιστη αποτελεσματικότητα 50%. 

Candida: ∆ιαρροή του 21ου αιώνα

Η υπερανάπτυξη του Candida albicans είναι ένα μεγάλο πρόβλημα 
στην σημερινή κοινωνία που οι περισσότεροι άνθρωποι δεν το 
αντιλαμβάνονται.  Αν και ένα κανονικό μέρος του ανθρώπινου 
σώματος, αυτό το μέλος της οικογένειας μυκήτων αναζητεί ακριβώς 
τις κατάλληλες συνθήκες για να αναπτυχθεί και να γίνει βάρος για 
την υγεία σας. Υπό κανονικές συνθήκες, η φυσική ισορροπία υγιών 
βακτηριδίων κρατάει την καντίντα υπό έλεγχο.

∆υστυχώς, σε αυτόν τον σύγχρονο κόσμο, είμαστε συνεχώς κάτω από 
στρες, καταναλώνουμε επεξεργασμένα τρόφιμα με υψηλή 
περιεκτικότητα σε ζάχαρη και υδατάνθρακες, έχουμε έλλειψη ύπνου 
και αρκετή ρύπανση του περιβάλλοντος. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε 
ανισορροπίες με τα υγιή βακτήρια και παρέχει την τέλεια ευκαιρία για 
την καντίντα να πολλαπλασιαστεί.  

Το Horopito και το Aniseed, γνωστό και ως Kolorex, βοηθά στην 
εξάλειψη της Καντίντα και στην ανακούφιση των συμπτωμάτων 
των μυκητιάσεων, της καντιντίασης και των μυκητιακών 
λοιμώξεων.

Οι ζύμες ή οι μύκητες είναι μια οικογένεια οργανισμών που 
εμφανίζονται παντού στη φύση. Η πιο γνωστός μύκητας είναι 
πιθανώς ο Candida albicans, που συχνά κατοικεί στην ανθρώπινη 
εντερική οδό, στο δέρμα και τον κόλπο.

HOROPITO & ANISEED
Φ Υ Τ Ι Κ Ο  Α Ν Τ Ι Μ Υ Κ Η Τ Υ Σ Ι Α Κ Ο  



Ποια είναι τα συμπτώματα του καντίντα;  

Πρωτοποριακή έρευνα

Εκτός από τις γενικές τάσεις της σύγχρονης ζωής, οι 
συγκεκριμένοι παράγοντες μπορούν να οδηγήσουν σε υπερανάπτυξη 
του μύκητα καντίντα. Οι άνθρωποι που έχουν πάρει αντιβιοτικά 
μπορούν να βιώσουν την υπερανάπτυξη του μύκητα καντίντα στο 
έντερο καθώς και τον θάνατο των υγιή βακτηρίων στο έντερο από 
τα αντιβιοτικά. Αυτό μπορεί να συμβεί και στον κόλπο μετά τη 
χρήση αντιβιοτικών καθώς τα καλά βακτήρια σκοτώνονται, 
μεταβάλλοντας το pH και καθιστώντας το περιβάλλον κατάλληλο 
για την ανάπτυξη του καντίντα. Άλλοι παράγοντες όπως είναι ο 
ανεξέλεγκτος διαβήτης, το εξασθενημένο ανοσοποιητικό σύστημα 
και οι αλλαγές στην κολπική χημεία λόγω εγκυμοσύνης μπορούν 
επίσης να επιτρέψουν στο μύκητα καντίντα να αναπτυχθεί.

Polygodial - είναι το ενεργό 
συστατικό του Horopito. Το Polygodial 
λειτουργεί ως μη ιοντική 
επιφανειοδραστική ουσία - σκοτώνει 
το καντίντα εξουδετερώνοντας την 
εξωτερική του μεμβράνη. Polygodial 
και άλλες παρόμοιες ενώσεις έχουν 
αποτελέσει αντικείμενο πολλών 
ερευνών. Πρόσφατες έρευνες 
δείχνουν ότι το polygodial είναι το πιο 
ισχυρό αντιμυκητιασικό στην 
κατηγορία του. 
Παραπομπή: Derita Μ, et αϊ. Molecules 
18 (2), 2029-2051.

•    Αίσθημα φαγούρας

•    Εξανθήματα ιδιαίτερα στις περιοχές των 
      γεννητικών οργάνων και του πρωκτού

•    Φλεγμονή, προκαλώντας αισθήματα 
      καψίματος, πόνου ή μουδιάσματος

•    Μεταβολές της διάθεσης / κατάθλιψη

•    Κολπική μολύνσεις  

•    Επίμονο πόδι αθλητή, μυκητιασικές 
      μολύνσεις στα νύχια του ποδιού, άφθες 

•    Απαίτηση τροφίμων ειδικά για τα γλυκά 
      τρόφιμα

•    Προβλήματα πέψης, όπως διάρροια, 
      δυσκοιλιότητα, φουσκωμένη ή πόνος στη 
      κοιλιά

•    Κόπωση ή χαμηλή ενέργεια

•    Κεφαλαλγία ή θολούρα του εγκεφάλου

•    Μετεωρισμός

Το 1982 ο καθηγητής J.R.L Walker και η ομάδα του στο 
Πανεπιστήμιο του Canterbury ανέφεραν την 
αξιοσημείωτη ανακάλυψη τους στον κόσμο.
Είχαν διαπιστώσει ότι ένα εκχύλισμα από τα φύλλα 
Horopito, πλούσιο σε φυσικό αντιμυκητιασικό, 
πολυοδοντικό, ήταν πιο αποτελεσματικό στη θανάτωση 
του Candida albicans από την Αμφοτερικίνη Β (ένα 
φάρμακο που χρησιμοποιείται συνήθως).
 
Το Horopito έχει χρησιμοποιηθεί από πολύ καιρό από 
τους Ιθαγενείς της Νέας Ζηλανδίας, τόσο εσωτερικά 
όσο και εξωτερικά, για πολλούς σκοπούς. Οι πρώτοι 
ευρωπαίοι άποικοι στη Νέα Ζηλανδία χρησιμοποίησαν 
επίσης το Horopito για ιατρικούς σκοπούς. 
Πλέον από το 1848, το Horopito τεκμηριώνεται στη 
θεραπεία δερματικών παθήσεων όπως λειχήνες, αλλά 
και για τα αφροδισιακά νοσήματα και τις γαστρικές 
αναταραχές. 



Ένα φυσικό προϊόν 
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Όλα τα προϊόντα της σειράς KOLOREX είναι 
κατασκευασμένα από καθαρά και ισχυρά φυσικά 
φύλλα Horopito που συλλέγονται από τη Νέα 
Ζηλανδία. Το Horopito έχει εξαιρετικό ιστορικό 
ασφάλειας. Τα φυτά που περιέχουν polygodial 
έχουν χρησιμοποιηθεί παραδοσιακά στη Νέα 
Ζηλανδία, την Ιαπωνία, τη Νότια Αμερική και 
την Αφρική.
Περαιτέρω έρευνα επιβεβαίωσε την ασφάλεια 
του Horopito. Η οξεία έκθεση μέχρι και 2 
γραμμάρια ανά κιλό σωματικού βάρους δεν 
έδειξε τοξικές επιδράσεις. Η ίδια έρευνα 
έδειξε ότι το εκχύλισμα Horopito δεν 
προκάλεσε μεταλλάξεις σε τυπικές δοκιμές 
μεταλλαξιογένεσης.
Παρόλο που δεν υπάρχει αρκετή βιβλιογραφία 
σχετικά με την τοξικότητα, η προφύλαξη 
προτείνεται ότι οι έγκυες γυναίκες και τα 
μικρά παιδιά δεν πρέπει να λαμβάνουν από το 
στόμα τα σκευάσματα.  
Η γραφική παράσταση δείχνει ότι το polygodial 
έχει μια μεγαλύτερη αναστολή της ανάπτυξης 
του Candida albicans και η ζώνη σχηματίζεται 
εντός μιας ημέρας.
Αυτό σημαίνει ότι το polygodial έχει 
ισχυρότερη και ταχύτερη αντιμυκητιασική 
δράση από την Αμφοτερικίνη Β 
(Αναφορά: McCallion et αϊ 1982. Planta Medica, 
τόμος 44, σελ. 134-138).


