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Paraform Plus Two

Υποστήριξη γαστρεντερικού συστήματος  

Το Paraform Plus Two είναι ένα συμπλήρωμα για την ισορροπία της πέψης των 
μυκήτων καντίντα, την υγεία του εντέρου και την υποστήριξη της αποτοξίνωσης. 

Περιέχει 15 ισχυρά συστατικά, συμπεριλαμβανομένων  δραστικών βότανων, 
προβιοτικών και άλλων φυσικών καθαριστικών και προστατευτικών παραγόντων, 
τα οποία έχουν αντιβακτηριακές, αντι-μυκητιασικές, αντι-μικροβιακές και 
αντι-φλεγμονώδεις δράσεις. 

Αυτό το συμπλήρωμα βοηθά τη στήριξη της ορθής ισορροπίας του εντέρου 
μικρό-χλωρίδας (βακτήρια και ζύμες), την ακεραιότητα της γαστρεντερικής οδού 
και ενθαρρύνει την ανάπτυξη των φιλικών βακτηρίων (προβιοτικά). Ιδανικό για 
χρήση σε συνδυασμό με μια χαμηλή δίαιτα σε ζάχαρη και μαγιά.

Υπερανάπτυξη Candida Albicans 

Κακή αναπνοή

Φούσκωμα στο στομάχι

Άσχημη μυρωδιά του σώματος

Κοιλιοκάκη

Νόσος του Crohn και ελκώδης κολίτιδα ∆ιάρροια

Πεπτικά προβλήματαΜετεωρισμός

Χολόλιθοι

∆υσπεψία

Σύνδρομο Ευερέθιστου Εντέρου

Σύνδρομο ∆ιαρρέοντος Εντέρου

Παλινδρόμηση

Επαναλαμβανόμενες άφθες 

Άσπρη γλώσσα

Οξεοβασικό μεταβολισμό

Οξειδωτικό στρες

Αυτό το μείγμα καπρυλικού οξέος είναι ένα προϊόν με τις καλύτερες πωλήσεις και το αγαπημένο μεταξύ επαγγελματιών για 
τους πελάτες τους που πάσχουν από Candida Albicans, επαναλαμβανόμενες άφθες, συμπτώματα συνδρόμου ευερέθιστου 
εντέρου και άλλα περισσότερα συναφή προβλήματα του πεπτικού. 
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Καπρυλικό οξύ: Ένας από τους πιο χρήσιμους αντί-μυκητιακούς παράγοντες, είναι ένα βραχείας αλύσου λιπαρό οξύ που εμφανίζεται 
φυσικά σε καρύδες και στο ανθρώπινο μητρικό γάλα και δεν επηρεάζει δυσμενώς τα φιλικά βακτήρια στο σώμα. Όπως είναι το καπρυλικό 
μαγνησίου ασβεστίου (με τη μορφή που χρησιμοποιείται σε SPOREgone), που επιβιώνει στις πεπτικές διεργασίες και είναι σε θέση να 
φθάσει στο έντερο. 

Σκόρδο: Ένα φυσικό αντιβιοτικό που τα βακτήρια δεν καθίστανται ανθεκτικά σε αυτό. Ορισμένες δράσεις περιλαμβάνουν: αντιβιοτικά, 
αντί-βακτηριακή, αντί-παρασιτικά, αντί-σπασμωδικές, αντισηπτικό και μυκητοκτόνο. 

Αλόη Βέρα: Ένα βακτηριοκτόνο έναντι Staphylococcus aureus, Streptococcus viridans και 5 στελεχών των μεταλλακτών στρεπτόκοκκο. 
Χρησιμοποιείται επίσης ως αντιβιοτικό, αντι-ιικό, μαλακτικό, πηκτικό και αναλγητικό για τον ήπιο πόνο. Βοηθά στην εξάλειψη των τοξικών 
μετάλλων από τον οργανισμό και εξουδετερώνει τις ελεύθερες ρίζες που δημιουργούνται από τις τοξικές ουσίες. Είναι ίσως ο πιο γνωστός 
για τις καταπραϋντικές και προστατευτικές δράσεις του (κυρίως στο πεπτικό σύστημα).

Κανέλα: Οι δράσεις του φλοιού της κανέλας εκτείνονται σε αντι-σπασμωδικές, αντι-μικροβιακές, αντι-παρασιτικές και αντισηπτικές. 
Βοηθά στην αντιμετώπιση του μετεωρισμού και της διάρροιας και χρησιμοποιείται συχνά για την κακή πέψη, εμετός, να προωθήσει την 
έκκριση των γαστρικών υγρών, σύνδρομο ευερέθιστου εντέρου, των κρυολογημάτων και της γρίπης. Είναι επίσης χρήσιμο για την 
καταστολή της ανάπτυξης των επιβλαβών μικροοργανισμών όπως Escherichia coli, Staphylococcus aureus και Candida.

Κερσετίνη: Ένα ισχυρό βιοφλαβονοειδή, στενά συνδεδεμένο με τη ρουτίνη και τη εσπεριδίνη. Είναι παρόμοιο με το αντιαλλεργικό 
φάρμακο που συνταγογραφείται (cromolyn sodium), το οποίο εμποδίζει την απελευθέρωση της ισταμίνης. Επίσης εμποδίζει την 
απελευθέρωση ισχυρότερων φλεγμονωδών φαρμάκων, που ονομάζονται λευκοτριένια, τα οποία εμπλέκονται στο άσθμα, ψωρίαση, ουρική 
αρθρίτιδα, ελκώδη κολίτιδα και  αντιδράσεων στα τρόφιμα. Αυτές οι ιδιότητες το καθιστούν ιδανικό για άτομα με φλεγμονώδη προβλήματα 
του εντέρου και καντίντα. 

Παντζάρια: Είναι ένας καταλύτης οξυγόνου, λόγω της παρουσίας των υψηλών επιπέδων των διατροφικών νιτρικών, σίδηρου και 
πυριτικών οξέων. Οι ίνες κυτταρίνης που βρίσκονται στα παντζάρια προωθούν την κανονική λειτουργία του πεπτικού και τον καθαρισμό του 
εντέρου, ενώ τα αλκαλικά στοιχεία του το καθιστούν ένα εξαιρετικό καθαριστικό του ήπατος, του χοληφόρου συστήματος και της 
χοληδόχου κύστης. 

Lactobacillus acidophilus: Ένας τύπος φιλικών βακτηρίων (προβιοτικά) που βρίσκονται στο στόμα, το έντερο και τον κόλπο. 
Εμπλέκεται στην παραγωγή του ενζύμου λακτάση, που απαιτείται για την πέψη της λακτόζης (σάκχαρο του γάλακτος), μαζί με άλλα 
σάκχαρα. Βοηθά επίσης στην καταπολέμηση των πιθανών εισβολέων παθογόνων και άλλων επιβλαβών μικροοργανισμών που συνδέονται με 
την τροφική δηλητηρίαση και τις λοιμώξεις, όπως το καντίντα, άφθες κ.λ.π.

Bifidobacterium bifidus: Είναι ένα άλλο είδος ευεργετικών προβιοτικών εντερικών βακτηρίων. Αυτό το στέλεχος εργάζεται στο κάτω 
μέρος του παχέος εντέρου.

Γαρύφαλλο: Το γαρύφαλλο περιέχει ένα από τα πιο ισχυρά μικροβιοκτόνα μέσα στο βασίλειο των βοτάνων.  Βοηθά να σκοτώσει τα 
εντερικά παράσιτα και δρα ως αντιμικροβιακός παράγοντας κατά των μυκήτων και των βακτηρίων. Περιέχει υψηλής δραστικότητας 
φυτό-χημικές ουσίες και υποστηρίζει το πεπτικό σύστημα και το ανοσοποιητικό σύστημα ενάντια στις μολύνσεις και χρησιμοποιείται για τη 
θεραπεία της δυσβίωσης και στη διατήρηση της ισορροπημένης χλωρίδας του εντέρου.

Θυμάρι: Έχει αντι-μικροβιακές, αντι-ιικές, αντι-παρασιτικές, αντι-σπασμωδικές, αντι-μυκητιασικές, αντιοξειδωτικές και αντισηπτικές 
ιδιότητες. Το θυμάρι χρησιμοποιείται επίσης για τις μολύνσεις, το σύνδρομο ευερέθιστου εντέρου, τον βήχα, στοματικά έλκη και Candida.

Γλουκοσαμίνη HCL: Μια σημαντική θρεπτική ουσία που συμμετέχει στην επισκευή των επιφανειακών στρωμάτων του βλεννογόνου του 
εντέρου (εκείνα που έρχονται σε επαφή με τα εντερικά περιεχόμενα). Είναι απαραίτητο για όλους τους ιστούς του σώματος και είναι πρώτη 
ύλη για τον συνδετικό ιστό.

∆ενδρολίβανο: Το δεντρολίβανο έχει υψηλή περιεκτικότητα σε αντιοξειδωτικές ουσίες και περιέχει καρνοσικό οξύ, ροσμαρινικό οξύ 
και καμφορά. Το ροσμαρινικό οξύ έχει αντί-ιικές, αντί-φλεγμονώδη και αντί-βακτηριακές δράσεις. Επίσης βοηθά τα άτομα που έχουν 
προβλήματα κακής αναπνοής.  

Ρίγανη: Αυτό το βότανο περιέχει έναν αριθμό ενεργών συστατικών, τα οποία είναι υπεύθυνα για την αντί-μικροβιακή και αντί-μυκητιακή 
δράση του (συμπεριλαμβανομένων αναστολή της ανάπτυξης του Candida).

Κιτρικός ψευδάργυρος: Ο ψευδάργυρος συμβάλλει στη φυσιολογική σύνθεση του DNA, τον φυσιολογικό οξεοβασικό μεταβολισμό, 
φυσιολογικό μεταβολισμό των υδατανθράκων, στη φυσιολογική γνωστική λειτουργία, τη φυσιολογική  γονιμότητα και την αναπαραγωγή, τον 
φυσιολογικό μεταβολισμό των μακροθρεπτικών, τον φυσιολογικό μεταβολισμό των λιπαρών οξέων, φυσιολογικό μεταβολισμό της 
βιταμίνης Α, στη φυσιολογική πρωτεϊνική σύνθεση, στη διατήρηση των φυσιολογικών οστών, στη διατήρηση των φυσιολογικών μαλλιών, 
νυχιών και του δέρματος, τη διατήρηση των φυσιολογικών επιπέδων τεστοστερόνης στο αίμα, τη διατήρηση της φυσιολογικής όρασης, στη 
φυσιολογική λειτουργία του ανοσοποιητικού συστήματος, την προστασία των κυττάρων από το οξειδωτικό στρες και επίσης έχει ρόλο στη 
διαδικασία της κυτταρικής διαίρ


