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A-LIPOIC ACID

The powerful 
antioxidant

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
 
Κάθε κάψουλα παρέχει: 
Άλφα λιποϊκό οξύ 300 mg 

Συστατικά:  άλφα λιποϊκό οξύ, αντιπηκτικός 
παράγοντας: σκόνη μαλτοδεξτρίνης, στεατικό 
μαγνήσιο (άλατα μαγνησίου των λιπαρών οξέων), 
στεατικό οξύ (λιπαρό οξύ), διοξείδιο του πυριτίου.

Οδηγίες: Πάρτε 1 κάψουλα, 2 φορές την ημέρα ή 
όπως συνιστάται από τον επαγγελματία υγείας. 
Μην υπερβαίνετε τη συνιστώμενη ημερήσια 
πρόσληψη. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει 
να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ποικίλης 
διατροφής και ενός υγιεινού τρόπου ζωής.
Δεν συστήνεται στις εγκύους ή σε θηλάζουσες 
μητέρες.

Alpha Lipoic Acid (ALA) — Like A Vitamin

Το Alpha Lipoic Acid (ALA) είναι μια ουσία που μοιάζει με βιταμίνη, η οποία έχει προκαλέσει μεγάλο ενδιαφέρον τα τελευταία 
χρόνια, ειδικά όσον αφορά την ικανότητά της να ενεργεί ως ισχυρό αντιοξειδωτικό όσο και το ρόλο της στην παραγωγή 
ενέργειας. Τα σώματά μας είναι σε θέση να παράγουν ALA αν και μια διατροφική πηγή εξακολουθεί να είναι σημαντική και 
βρίσκεται σε όλα σχεδόν τα τρόφιμα, ειδικά στο συκώτι, το σπανάκι και το μπρόκολο.



How Do They Work?

Τι βρίσκεται στα τρόφιμα όπως είναι το μπρόκολο και το σπανάκι που τα καθιστά τόσο υγιή; 
Υπάρχουν βέβαια οι ίνες, οι βιταμίνες και τα μέταλλα, αλλά υπάρχουν και άλλες σημαντικές χημικές ενώσεις που ονομάζονται 
"αντιοξειδωτικά" - όπως είναι το άλφα λιποϊκό οξύ (ALA).

Οι πιθανότητες να έχετε ακούσει πολλά για τα πολλά οφέλη από τα διάφορα αντιοξειδωτικά και τα αντιοξειδωτικά τρόφιμα 
όπως, καταπολεμούν τη φλεγμονή, βοηθούν να νικήσουν τον καρκίνο ή τις καρδιακές παθήσεις, βοηθούν  στην κατάθλιψη 
και τη γνωστική υποβάθμιση και πολλά άλλα – Τα αντιοξειδωτικά όμως πώς λειτουργούν στο σώμα;
Το αλφα λιποϊκό οξύ είναι ένα είδος αντιοξειδωτικού,  ένας τύπος ένωσης που βρίσκεται στα φυτικά τρόφιμα που τρώμε 
συνήθως που καθαρίζει τις ελεύθερες ρίζες, καταπολεμά τη φλεγμονή και επιβραδύνει τη διαδικασία γήρανσης. Αλλά ίσως η 
πιο διάσημη χρήση του είναι η θεραπεία του διαβήτη. 

Πώς λειτουργεί το Alpha Lipoic Acid

Το λιποϊκό οξύ βρίσκεται στο σώμα και επίσης συντίθεται από φυτά και ζώα. Είναι παρών σε κάθε κύτταρο στο εσωτερικό του 
σώματος και βοηθά στη μετατροπή της γλυκόζης σε «καύσιμο» για να απομακρυνθεί το σώμα. 
Είναι απαραίτητο να καταναλώνετε καθημερινά μια δόση άλφα λιποϊκού οξέος;  Όχι ακριβώς.
Παρόλο που μπορούμε να το κάνουμε μόνοι μας χωρίς συμπληρώματα ή με εξωτερικές πηγές τροφής (γι 'αυτό δεν θεωρείται 
«απαραίτητη θρεπτική ουσία»), η κατανάλωση μιας αντιοξειδωτικής διατροφής συν ενδεχομένως με τη χρήση 
συμπληρωμάτων ALA μπορεί να αυξήσει την ποσότητα που κυκλοφορεί στο σώμα, με μελέτες να δείχνουν ότι έχουν μεγάλα 
οφέλη.

Ο πιο πολύτιμος ρόλος του ALA στον οργανισμό είναι να καταπολεμά τις επιπτώσεις των ελεύθερων ριζών, τα οποία είναι 
επικίνδυνα υποπροϊόντα χημικών αντιδράσεων που σχηματίζονται κατά τη διάρκεια της διαδικασίας οξείδωσης. Στα κύτταρα 
μας, το ALA μετατρέπεται σε διυδρολιποϊκό οξύ, το οποίο έχει προστατευτικά αποτελέσματα έναντι των φυσιολογικών 
κυτταρικών αντιδράσεων.

Καθώς η οξείδωση λαμβάνει χώρα στο σώμα με την πάροδο του χρόνου - εξαιτίας των φυσιολογικών χημικών αντιδράσεων, 
όπως η κατανάλωση ή η μετακίνηση αλλά και η έκθεση σε περιβαλλοντικούς ρύπους και τοξίνες - ορισμένες ενώσεις μπορεί 
να καταστούν πολύ αντιδραστικές και να βλάψουν τα κύτταρα. Κατά καιρούς αυτό προκαλεί την ανάπτυξη και τον 
πολλαπλασιασμό ανώμαλων κυττάρων ή μπορεί να έχει και άλλα αποτελέσματα, όπως η επιβράδυνση της μεταβολικής 
αποτελεσματικότητας και η αλλαγή της σηματοδότησης των νευρώνων.

Οι άνθρωποι παράγουν μια μικρή ποσότητα ALA, αν και η συγκέντρωση 
στο αίμα μας  ανεβαίνει σημαντικά όταν τρώμε μια υγιεινή διατροφή. Το 
ALA βρίσκεται άφθονα σε τρόφιμα όπως είναι τα πράσινα λαχανικά, οι 
πατάτες και ορισμένοι τύποι μαγιάς. Το συμπλήρωμα  λιποϊκού οξέος 
μπορεί να παραχθεί ως συμπλήρωμα σε εργαστήριο έτσι ώστε να μπορεί 
να ληφθεί ως ένα αντιφλεγμονώδες συμπλήρωμα.  



How Do They Work?

Όπως και τα άλλα αντιοξειδωτικά, το άλφα λιποϊκό οξύ μπορεί να βοηθήσει στην επιβράδυνση της κυτταρικής βλάβης που 
είναι μία από τις αιτίες των ασθενειών όπως ο καρκίνος, οι καρδιακές παθήσεις και ο διαβήτης. Λειτουργεί επίσης στον 
οργανισμό για να αποκαταστήσει τα απαραίτητα επίπεδα βιταμινών, όπως η βιταμίνη Ε και η βιταμίνη C, βοηθώντας το σώμα 
να αφομοιώσει και να χρησιμοποιήσει μόρια υδατανθράκων ενώ τα μετατρέπει σε χρήσιμη ενέργεια.
Επιπλέον, το άλφα λιποϊκό οξύ λειτουργεί σαν συνεργός με βιταμίνες Β, οι οποίες χρειάζονται για να μετατρέψουν όλα τα 
μακροθρεπτικά συστατικά από τα τρόφιμα σε ενέργεια. Συντίθεται και δεσμεύεται σε πρωτεϊνικά μόρια, καθιστώντας το 
ενεργό σαν συμπαράγοντα για αρκετά σημαντικά μιτοχονδριακά ένζυμα.
Κάτι που προσδιορίζει το ALA σαν μοναδικό είναι ότι είναι τόσο υδατοδιαλυτό όσο και λιποδιαλυτό, σε αντίθεση με άλλα 
θρεπτικά συστατικά (όπως βιταμίνες Β ή βιταμίνη Α, C, D ή E), τα οποία μπορούν να απορροφηθούν σωστά μόνο με το ένα ή 
το άλλο.

Υπάρχουν κάποιες ενδείξεις ότι η ALA δρα ως «χηλικός παράγοντας βαρέων μετάλλων», που δεσμεύει τα μέταλλα (που 
ονομάζονται επίσης «τοξίνες») στο σώμα, συμπεριλαμβανομένου του υδραργύρου, του αρσενικού, του σιδήρου και άλλων 
μορφών ελεύθερων ριζών που εισέρχονται στην κυκλοφορία του αίματος μέσω του νερού , του αέρα, των χημικών προϊόντων 
και της προμήθειας τροφίμων.
Τέλος, το άλφα λιποϊκό οξύ μπορεί να αυξήσει τον τρόπο με τον οποίο το σώμα χρησιμοποιεί ένα πολύ σημαντικό 
αντιοξειδωτικό, γνωστό ως γλουταθειόνη, και μπορεί επίσης να αυξήσει τον μεταβολισμό της ενέργειας - γι 'αυτό ορισμένοι 
αθλητές χρησιμοποιούν συμπληρώματα ALA για βελτιωμένη φυσική απόδοση.

Οφέλη για την υγεία του άλφα λιποϊκού οξέος

Επειδή δρα ως ένα αντίδοτο στο οξειδωτικό στρες και τη φλεγμονή, το άλφα λιποϊκό οξύ φαίνεται να καταπολεμά τις βλάβες 
που προκαλούνται στα αιμοφόρα αγγεία, τον εγκέφαλο, τους νευρώνες και τα όργανα όπως η καρδιά ή το ήπαρ. Αυτό 
σημαίνει ότι προσφέρει πολλά οφέλη σε όλο το σώμα, από την φυσική θεραπεία της νόσου του Alzheimer στον έλεγχο της 
ηπατικής νόσου.

Alpha Lipoic Acid

•  Improves symptoms of diabetic neuropathy
•  Improves insulin sensitivity
•  Acts synergistically with acetyl-L-carnitine as antioxidant
•  May slow progression of Alzheimer’s
•  Dietary sources: Spinach, broccoli
•  Supplemental doses: 300-900 mg/day



Feeling Young And Healthy

Επειδή το ALA δεν αποτελεί επίσημο βασικό θρεπτικό συστατικό, δεν έχει υπάρξει καθιερωμένη καθημερινή σύσταση για 
αποφυγή ανεπάρκειας. Ωστόσο, η χαμηλή περιεκτικότητα σε αντιοξειδωτικά μπορεί γενικά να επιταχύνει τη διαδικασία 
γήρανσης, με αποτέλεσμα συμπτώματα όπως εξασθενημένη ανοσολογική λειτουργία, μειωμένη μυϊκή μάζα, καρδιαγγειακά 
προβλήματα και προβλήματα μνήμης.
Πιο κάτω αναφέρονται πέντε τρόποι που συμπεριλαμβάνουν περισσότερο άλφα λιποϊκό οξύ στη διατροφή   (για μερικούς 
ανθρώπους που παίρνουν συμπληρώματα επίσης) μπορεί να  βοηθήσει για να κρατηθούν υγιείς:

1    Καταπολεμά τον διαβήτη και τις διαβητικές επιπλοκές

Επειδή το άλφα λιποϊκό οξύ μπορεί να προστατεύσει τα κύτταρα και τους νευρώνες που εμπλέκονται στην παραγωγή 
ορμονών, ένα όφελος είναι ότι προσφέρει προστασία έναντι του διαβήτη. Το ALA θεωρείται αποτελεσματικό φάρμακο στη 
θεραπεία της διαβητικής περιφερικής αισθητηριακής-κινητικής νευροπάθειας, η οποία επηρεάζει περίπου το 50% των 
ατόμων με διαβήτη.

2    Διατηρεί την υγεία των ματιών

Το οξειδωτικό στρες μπορεί να βλάψει τα νεύρα στα μάτια και να προκαλέσει προβλήματα όρασης, ειδικά σε άτομα με 
διαβήτη ή ηλικιωμένους ενήλικες. Το άλφα λιποϊκό οξύ έχει χρησιμοποιηθεί με επιτυχία για να βοηθήσει στον έλεγχο των 
συμπτωμάτων των σχετιζόμενων διαταραχών, συμπεριλαμβανομένης της απώλειας όρασης, της εκφύλισης της ωχράς 
κηλίδας, της βλάβης του αμφιβληστροειδούς, του καταρράκτη, του γλαυκώματος και της νόσου του Wilson.

 
3    Αποτρέπει την απώλεια μνήμης και γνωσιακή πτώση

Γνωρίζουμε ότι μια θρεπτική-πυκνή διατροφή γεμάτη με διάφορα πολύχρωμα "εγκεφαλικά τρόφιμα" βοηθά στην προστασία 
της μνήμης. Μερικοί επαγγελματίες υγείας χρησιμοποιούν συμπληρώματα άλφα λιποϊκού οξέος για να βοηθήσουν 
περαιτέρω τους ασθενείς τους για  βλάβη νευρώνων, απώλεια μνήμης, κινητική δυσλειτουργία και αλλαγές στη γνωστική 
λειτουργία λόγω της αντιοξειδωτικής δραστηριότητας. Η ΑΛΑ φαίνεται να μετακινείται εύκολα στον εγκέφαλο περνώντας τον 
αιματοεγκεφαλικό φραγμό, όπου μπορεί να προστατεύσει τον ευαίσθητο ιστό του εγκεφάλου και του νεύρου. 
Χρησιμοποιείται επίσης για την πρόληψη των εγκεφαλικών επεισοδίων και άλλων προβλημάτων στον εγκέφαλο, 
συμπεριλαμβανομένης της άνοιας σε ηλικιωμένους ενήλικες.
 

4    Βοηθά στην ενίσχυση της γλουταθειόνης

Η γλουταθειόνη θεωρείται "κύριο αντιοξειδωτικό" από πολλούς ειδικούς, αφού είναι ζωτικής σημασίας για την ανοσία, την 
κυτταρική υγεία και την πρόληψη των ασθενειών. Σε μερικές μελέτες βρέθηκαν  ότι 300-1.200 mg άλφα λιποϊκού οξέος 
βοηθούν στην αύξηση της ικανότητας της γλουταθειόνης να ρυθμίζει την ανοσολογική απόκριση του οργανισμού και να 
καταπολεμά τις ασθένειες όπως ο διαβήτης / η αντίσταση στην ινσουλίνη ή ακόμα και το HIV / AIDS. Σε ενήλικες, η 
συμπλήρωση με άλφα λιποϊκό οξύ φαίνεται να επηρεάζει θετικά τους ασθενείς με σύνδρομα ανοσολογικής ανεπάρκειας και 
σοβαρούς ιούς, αποκαθιστώντας τα συνολικά επίπεδα γλουταθειόνης στο αίμα και βελτιώνοντας τη λειτουργική 
αντιδραστικότητα των λεμφοκυττάρων στα μιτογόνα των Τ-κυττάρων.
 

5    Μπορεί να βοηθήσει στην προστασία του δέρματος από ζημιές

Όταν πρόκειται να καταπολεμήσουμε τα φυσικά σημάδια γήρανσης του δέρματος, ορισμένες μελέτες έχουν διαπιστώσει ότι 
οι κρέμες τοπικής θεραπείας που περιέχουν 5% άλφα λιποϊκό οξύ μπορούν να βοηθήσουν στη μείωση των λεπτών γραμμών 
που προκαλούνται από την έκθεση στον ήλιο. Η βλάβη του δέρματος είναι μια παρενέργεια των υψηλών ποσοτήτων 
ελευθέρων ριζών, γι 'αυτό λέγεται ότι τα αντιοξειδωτικά που βρίσκονται στα φρούτα και λαχανικά σας κρατούν νέους. 



Συστάσεις Δοσολογίας Άλφα Λιποϊκού Οξέος

Εάν επιλέγετε να πάρετε συμπληρώματα ALA πρέπει να λάβετε υπόψη ότι η λήψη περισσότερων συμπληρωμάτων δεν θα 
προσφέρει πάντα καλύτερα αποτελέσματα. Οι ανεπιθύμητες ενέργειες και οι κίνδυνοι λήψης περισσότερων φαίνεται να είναι 
πολύ σπάνιες (θεωρώντας ότι είναι μια φυσική χημική ουσία που βρίσκεται στο σώμα ανά πάσα στιγμή), μόλις 20-50 
χιλιοστόγραμμα ανά ημέρα φαίνεται να είναι ευεργετικό για τη πρόληψη της υγείας.  Μεγαλύτερες δόσεις μέχρι 600-800 
χιλιοστόγραμμα ημερησίως χρησιμοποιούνται μερικές φορές σε ασθενείς με διαβήτη ή με διάφορες γνωστικές διαταραχές 
αλλά δεν συνιστώνται για το ευρύ κοινό.

Οι συστάσεις δοσολογίας διαφέρουν ανάλογα, αλλά παρακάτω είναι μερικές γενικές οδηγίες που βρίσκονται εντός  
ασφαλούς περιοχής:

 • 50-100 χιλιοστόγραμμα για αντιοξειδωτικούς σκοπούς σε γενικά υγιείς ενήλικες
 • 600-800 χιλιοστόγραμμα για ασθενείς με διαβήτη (διαιρούμενο σε δύο δόσεις, 
    συνήθως σε δισκία είναι 30-50 χιλιοστόγραμμα το καθένα)
 • 600-1.800 mg για ασθενείς με νευροπάθεια και διαβητική νευροπάθεια
     (αυτές οι δόσεις πρέπει να λαμβάνονται μόνο με επίβλεψη από γιατρό)
 
Σύμφωνα με τους ερευνητές του Πανεπιστημίου του Όρεγκον, οι ποσότητες λιποϊκού οξέος που διατίθενται στα 
συμπληρώματα διατροφής (που κυμαίνονται σε δόσεις 200-600 χιλιοστογραμμάρια) μπορούν να φτάσουν έως και 1.000 
φορές μεγαλύτερες από τις ποσότητες που θα μπορούσαν να ληφθούν μόνο από τη καθημερινή διατροφή! Η λήψη των 
συμπληρωμάτων ALA με ένα γεύμα πιστεύεται ότι μειώνει τη βιοδιαθεσιμότητα του, οπότε οι περισσότεροι ειδικοί 
προτείνουν να το παίρνετε με άδειο στομάχι (ή τουλάχιστον μία ώρα πριν ή μετά) για καλύτερα αποτελέσματα.
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