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C A P R Y L AT E
with coconut oil

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
Κάθε κάψουλα περιέχει:
Καπρυλικό ασβέστιο
Καπρυλικό μαγνήσιο

492mg
356mg

ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ: καπρυλικό ασβέστιο, καπρυλικό μαγνήσιο,
κέλυφος χορτοφαγικής κάψουλας,
υδροξυπροπυλομεθυλοκυτταρίνη (HPMC), παράγοντας
κατά της πήξης: στεατικό μαγνήσιο (φυτικής προέλευσης),
αντιπηκτικό μέσο: διοξείδιο του πυριτίου
ΟΔΗΓΙΕΣ: Πάρτε 1 κάψουλα, 3 φορές την ημέρα ή όπως
συνιστάται από τον επαγγελματία υγείας

C APRYLIC ACID

Το καπρυλικό οξύ είναι ένας τύπος ωφέλιμου κορεσμένου λιπαρού οξέος που έχει αντιβακτηριδιακές, αντί-ιικές,
αντιμυκητιακές και αντιφλεγμονώδεις ιδιότητες. Βρίσκεται σε διάφορες τροφές όπως το έλαιο καρύδας, το αγελαδινό και
μητρικό γάλα που συχνά συνδέονται με την πρόληψη λοιμώξεων του ουροποιητικού συστήματος, των λοιμώξεων της
ουροδόχου κύστης, του μύκητα καντίντα , των σεξουαλικά μεταδιδόμενων ασθενειών, λοιμώξεων στόματος όπως
ουλίτιδα.

One of the three primary fatty acids
Είναι ένα από τα τρία κύρια λιπαρά οξέα (μαζί με το καπρικό οξύ και το λαυρικό οξύ) που βρίσκονται στο έλαιο καρύδας.
Το καπρυλικό οξύ έγινε πρόσφατα ευρέως γνωστό για τις αντιμυκητιακές του επιδράσεις, ειδικά όσον αφορά τη
διατήρηση και τη σωστή λειτουργία των πεπτικών και αναπαραγωγικών οργάνων - συμπεριλαμβανομένης της ουροδόχου
κύστης, του εντέρου και της ουρήθρας.
Μια από τις πιο δημοφιλείς χρήσεις του καπρυλικού ελαίου, είτε ως τρόφιμο ή συμπλήρωμα είναι ότι εμποδίζει την
υπερανάπτυξη του μύκητα που μπορεί ζει και αναπτύσσεται στα έντερα.
Ως κορεσμένο λιπαρό οξύ, το καπρυλικό οξύ (μερικές φορές αποκαλείται οκτανοϊκό οξύ) περιέχει οκτώ άτομα άνθρακα,
καθιστώντας το ένα λιπαρό οξύ μέσης αλυσίδας (MCFA). Ενώ χρειάζονται περαιτέρω έρευνες για να επιβεβαιωθούν οι
πιθανές χρήσεις του, η έρευνα προτείνει ότι το καπρυλικό οξύ έχει θετικές εφαρμογές για την καταπολέμηση της
φλεγμονής, του καρκίνου, νόσος του Alzheimer, του αυτισμού και προβλημάτων στην κυκλοφορία.

6 ΟΦΕΛΗ Κ ΑΠΡΥΛΙΚΟΥ ΟΞΕΟΣ

1

Περιέχει αντιβακτηριδιακές, αντί-ιικές και αντιμυκητιακές ιδιότητες

Ως φυσικό άνοσο-ενισχυτικό, το καπρυλικό οξύ χρησιμοποιείται συνήθως ως συστατικό τοπικών μυκητοκτόνων, οικιακών
καθαριστικών, αρωμάτων και βαφών. Λαμβάνοντας υπόψη όλες τις γνωστές χρήσεις της καρύδας που υπάρχουν, δεν μας
είναι θαυμαστό γεγονός ότι το καπρυλικό οξύ κερδίζει την πρωτιά για επούλωση του σώματος μέσα και έξω.
Όταν λαμβάνεται εσωτερικά, βοηθάει στη φυσική μείωση της ανάπτυξης του μύκητα μέσα στο γαστρεντερικό σωλήνα,
βοηθώντας παράλληλα τα διάφορα ευεργετικά βακτήρια να ευδοκιμήσουν. Ταυτόχρονα, το καπρυλικό οξύ είναι
απολύτως φυσικό και δεν παρουσιάζει τους ίδιους κινδύνους όπως τα σκληρά αντιβιοτικά ή διάφορες χημικές
επεξεργασίες. Ενώ τα αντιβιοτικά μπορούν να εξοντώσουν όλα τα βακτηρίδια στο περιβάλλον του εντέρου - τόσο καλά
βακτήρια όσο και κακά βακτήρια - το καπρυλικό οξύ μπορεί πραγματικά να κάνει το αντίθετο, βοηθώντας στην πρόληψη
μιας ανισορροπίας μεταξύ της παρουσίας διαφόρων βακτηρίων.

2 Καταπολεμά την Καντίντα
Όταν πρόκειται για καταπολέμηση του καντίντα με φυσικό τρόπο, ο κατάλληλος τρόπος είναι το καπρυλικό οξύ. Η
Καντίντα είναι μια κατάσταση η οποία αναπτύσσεται στο έντερο. Είναι πολύ συνηθισμένο, ιδιαίτερα μεταξύ των γυναικών,
και συνδέεται με τα δυσάρεστα συμπτώματα της καντίντα, όπως είναι το κοιλιακό φούσκωμα, η δυσκοιλιότητα, κόπωση,
το σύνδρομο ευερέθιστου εντέρου, την κατάθλιψη.
Επειδή το καπρυλικό οξύ δρα ως ένας φυσικός παράγοντας καταπολέμησης του μύκητα, πιστεύεται ότι μπορεί να
διεισδύσει στις κυτταρικές μεμβράνες των κυττάρων του μύκητα καντίντα και να τους προκαλέσει τον θάνατο, αλλά και
επίσης αποτοξινώνει τον πεπτικό σωλήνα και επιταχύνει τη διαδικασία επούλωσης.

3

Βοηθά στην πρόληψη και τη θεραπεία των λοιμώξεων των ζυμομυκήτων

Εκτός από την καντίντα, ο μύκητας μπορεί να προκαλέσει και άλλους τύπους μολύνσεων όπως είναι οι μύκητες που
εμφανίζονται στο δέρμα, στα γεννητικά όργανα, τα δάχτυλα των ποδιών. Το καπρυλικό οξύ μπορεί να βοηθήσει και να
απαλλάξει από τις διάφορες λοιμώξεις από ζυμομύκητες, όπως τις μολύνσεις του στόματος, κολπίτιδα στις γυναίκες,
κνησμός σε άντρες και δακτυλιοειδείς σκώληκες. Αυτά είναι όλα παραδείγματα μολύνσεων από μύκητες που μπορούν να
προληφθούν ή να αντιμετωπιστούν με ελάχιστες έως καθόλου παρενέργειες.

4

Βοηθά στη Θεραπεία δερματικών λοιμώξεων και ακμής

Λαμβάνοντας υπόψη πόσο δημοφιλείς είναι οι διάφορες χρήσεις του ελαίου καρύδας για το δέρμα, δεν αποτελεί έκπληξη
το γεγονός ότι οι ισχυρές αντιμικροβιακές επιδράσεις του καπρυλικού οξέος έχουν αποδειχθεί σε πολλές μελέτες σε
ανθρώπους και σε ζώα ότι μπορούν να βοηθήσουν στη βελτίωση των λοιμώξεων που εμφανίζονται στο δέρμα. Το
καπρυλικό οξύ, μαζί με τα παράγωγά του που ονομάζονται μονοκαπρυλίνη και καπρυλικό νάτριο, είναι ικανά να
καταπολεμήσουν τα βακτήρια που ζουν στο δέρμα και να προκαλέσουν λοιμώξεις, συμπεριλαμβανομένου του
Dermatophilus congolensis και της ακμής.

5

Βοηθά στην αντιμετώπιση φλεγμονωδών πεπτικών διαταραχών

Τα τριγλυκερίδια μέσου αλύσου (MCTs ή MCT oil) χορηγούνται συχνά σε ασθενείς με νόσο του Crohn ή σύνδρομο
ευερέθιστου εντέρου. Μέχρι πρόσφατα, λίγα ήταν γνωστά για τις επιδράσεις των MCFAs και MCTs στην φλεγμονή του
εντέρου, αλλά οι έρευνες δείχνουν τώρα ότι αυτά τα λιπαρά οξέα βοηθούν στην καταστολή της έκκρισης φλεγμονωδών
ενζύμων και κυττάρων, μειώνοντας τα συμπτώματα του συνδρόμου Crohn όπως είναι ο πόνος, φούσκωμα, αιμορραγία
και προβλήματα στο έντερο.

6

Μειώνει τον κίνδυνο αντιβιοτικής αντοχής

Οι ανησυχίες παγκοσμίως σχετικά με την ανθεκτικότητα στα αντιβιοτικά αυξάνονται, γεγονός που οδήγησε τους
εμπειρογνώμονες στον τομέα της υγείας να αναζητήσουν φυσικές εναλλακτικές θεραπευτικές προσεγγίσεις στα
αντιβιοτικά για τη θεραπεία λοιμώξεων τόσο στους ανθρώπους όσο και στα ζώα.
Μία από τις κύριες ανησυχίες για τη χρήση χημικών αντιβιοτικών για τη θεραπεία λοιμώξεων ή ιών είναι ότι αυξάνει τον
κίνδυνο αντοχής στα αντιβιοτικά με την πάροδο του χρόνου. Δεδομένου ότι τα επιβλαβή παθογόνα και τα βακτήρια στο
σώμα γίνονται ανθεκτικά στα φάρμακα και μεταλλάσσονται για να επιβιώσουν, πρέπει να αναζητήσουμε άλλες επιλογές
για τη θεραπεία ασθενειών. Μερικές φορές αυτές οι επιλογές απαιτούν μεγαλύτερη διάρκεια και προκαλούν σοβαρές
παρενέργειες.

Ορισμένα πλεονεκτήματα του ελαίου καρύδας περιλαμβάνουν:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ενίσχυση του ανοσοποιητικού συστήματος
Πρόληψη του καρκίνου
Θεραπεία δέρματος και ακμής
Βοήθεια για την απώλεια βάρους
Σύνδρομο διαρρέοντος εντέρου
Μείωση των αλλεργιών
Βελτίωση της υγείας της καρδιάς
Υποστήριξη του θυρεοειδούς αδένα
Μείωση της κόπωσης

The packaging
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