
Ένας φυτικός συνδυασμός υποστήριξης του παχέος εντέρου που είναι δημοφιλής σε 
διάφορους υδροθεραπευτές.  

 

 

 

 

Ένα υψηλής αντοχής φυτικό καθαριστικό εντέρου με 9 ενεργά βότανα
για την υγιεινή του εντέρου και την υποστήριξη του πεπτικού συστήματος

Είναι ιδανικό για:

Δυσκοιλιότητα 
Υποτονικό έντερο 
Αιμορροΐδες
Αποκατάσταση των θυλάκων του εντέρου  
Εκκολπωμάτα 
Πλαίσιο ενός προγράμματος εσωτερικής κάθαρσης
Ως ένα αποτελεσματικό μαλακτικό κοπράνων
Για τη συμπλήρωση των θεραπειών υδροθεραπείας

Υποστηρικτικό συμπλήρωμα καθαρισμού και φυτικό καθαριστικό εντέρου μόνο για επαγγελματίες υγείας

Last updated: 15.03.16

Προτεινόμενη Χρήση: Πάρτε 1 κάψουλα, 1-3 φορές
την ημέρα ή όπως συνιστάται.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
 

Κάθε 690mg αποκλειστικού μείγματος χορτοφαγικής 
κάψουλας περιέχει:

 
Σκόνη φλοιού Κασκάρα 
Σκόνη άλφα- άλφα 
Σκόνη φλοιού Οξυάκανθα 
Σκόνη Καγιέν 
Σκόνη ρίζας πικραλίδας
Σκόνη σπόρων Μάραθου
Σκόνη ρίζας Τζίντζερ
Σκόνη φύλλων Βατόμουρου 
Εκχύλισμα ρίζας Ραβέντι 

Καθαρό μέσα και έξω! 
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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).

Το Colform Plus περιέχει 9 ενεργά φυτικά συστατικά: φλοιός κασκάρα, αλφά – άλφα, φλοιός 
οξυάκανθα, πιπέρι καγιέν, ρίζα πικραλίδας, σπόροι μάραθου, ρίζα τζίντζερ, φύλλα σμέουρων 
και ρίζα ραβέντι.

Αυτός ο συνδυασμός φυσικών συστατικών βοηθά  στο να μαλακώσει τα κόπρανα, τονώσει 
το ήπαρ και να βελτιώσει την περίσταλση του εντέρου, η οποία με τη σειρά της παράγει 
κινήσεις στο έντερο και αποβάλλει τα στρώματα των παλαιών επιστρωμένων βλεννών και τα 
περιττώματα που μπορεί να έχουν συσσωρευτεί με την πάροδο του χρόνου. 

Το Colform plus Δρα για ομαλή τόνωση και τονώνει το τοίχωμα του εντέρου, υποστηρίζοντας 
μια κίνηση προς μια κατεύθυνση προς τις αβοήθητες κινήσεις του εντέρου.

Λόγω των συστατικών που περιλαμβάνονται σε αυτό το σκεύασμα, μόνο οι επαγγελματίες 
υγείας μπορούν να το προωθήσουν. Για σκευάσματα που διατίθενται για μεταπώληση 
απευθείας στο κοινό, δείτε το Colform Plus (052L-00) και το Colform Plus version 2 
(L055-.00).  
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Σχετικά με τα συστατικά…

Φλοιός Κασκάρα: Το rhamnus purshiana χρησιμοποιείται ευρέως ως ένα φυσικό μέσο καθαρισμού του παχέος 
εντέρου για τη θεραπεία της δυσκοιλιότητας, καθώς και ένα πικρό τονωτικό που βοηθά να τονώσει τις πεπτικές 
εκκρίσεις του ήπατος, της χοληδόχου κύστης, του στομάχου και του παγκρέατος. Έχει χαρακτηριστεί ως ένα από τα 
πιο ελαφριά, αποτελεσματικά, τονωτικά, καθαρτικά και ηπακτικά βότανα. Μπορεί να βοηθήσει στην παραγωγή 
κινήσεων των εντέρων χωρίς υπερβολική συγκράτηση, με την τόνωση του παχέος εντέρου και προκαλώντας μυϊκές 
συσπάσεις (περισταλτισμό).  

Αλφά-αλφά: Επίσης γνωστό ως μοβ αλφά-αλφα, τριφύλλι, τριφύλλι Καλιφόρνιας ή χορτάρι Bu�alo και Medicago 
sativa στα λατινικά, το αλφα- αλφα είναι ντόπιο βότανο στην Ασία, αλλά τώρα βρίσκεται σε πιο εύκρατες περιοχές. 
Αυτό το βλαστάρι περιέχει αλκαλοειδή, ισοφλαβόνες, κουμαρίνες και στερόλες. Περιέχει επίσης 8 απαραίτητα 
ένζυμα: την αμυλάση (χωνεύει άμυλα), κοαγκουλάση (πήζει το γάλα), ιμβερτάση (μετατρέπει τη ζάχαρη σε 
δεξτρόζη), emulsin (δρα κατά των σάκχαρων), υπεροξειδάσης (οξειδώνει το αίμα), λιπάση (ένζυμο διάσπασης 
λίπους), πηκτινάση (σχηματίζει ένα λαχανικό ζελέ από πηκτίνη) και πρωτεάση (πρωτεΐνη πέψης). Μαζί με την 
πλούσια περιεκτικότητά του σε ένζυμα, το αλφα-αλφα προσφέρει ένα ευρύ φάσμα βιταμινών και ανόργανων 
συστατικών, συμπεριλαμβανομένων της προβιταμίνης Α (Β-καροτίνη), Β6, C, D, E, K και P. Παράγει 10 φορές 
περισσότερη αξία ορυκτών από το μέσο όρο των σπόρων – δημητριακών, οι ρίζες του διεισδύουν στο υπέδαφος, 
σχεδόν 125 πόδια, ώστε να μπορέσουν να απορροφήσουν τα ζωτικής σημασίας θρεπτικά συστατικά πέρα από την 
εμβέλεια των άλλων ειδών βλάστησης (συμπεριλαμβανομένου του ασβεστίου, μαγνησίου, φωσφόρου και καλίου). 

Φλοιός Οξυάκανθα: Η οξυάκανθα είναι μια φυσική βοήθεια για τα προβλήματα του πεπτικού συστήματος και 
επίσης υποστηρίζει το ήπαρ, τη χοληδόχο κύστη και την σπλήνα. Τα δραστικά συστατικά της είναι τα αλκαλοειδή 
ισοκινολόνη, ιδίως η βερβερίνη. Οι δράσεις της είναι αντισηπτικές και αντι-βακτηριακές όταν λαμβάνονται από 
το στόμα, κάτι που είναι χρήσιμο στη δυσβίωση.  Επίσης διεγείρει τη ροή της χολής, διευκολύνει την συμφόρηση 
του ήπατος και είναι ιδανικό για τη φλεγμονή της χοληδόχου κύστης και του εντέρου.  

Καγιέν: Αυτό το «καυτό» βότανο και τσίλι πιπέρι είναι πλούσιο σε βιταμίνες Α, Β6, C, E, ριβοφλαβίνη, κάλιο και 
μαγγάνιο. Επίσης περιέχει τη δραστική ουσία καψαϊκίνη, η οποία υποστηρίζει την υγιή ροή του αίματος (και 
επομένως είναι φυσικό αποτοξινωτικό), ένα υγιή μεταβολισμό, την πέψη, τις γαστρεντερικές εκκρίσεις και 
ενεργεί ως αντί-σπασμωδικό για την ανακούφιση από τον πόνο και την πρόληψη μετεωρισμού.  

Ρίζα πικραλίδας: Η πικραλίδα είναι μια πλούσια πηγή βιταμινών Α, C, D και των βιταμινών του συμπλέγματος Β, 
καθώς και μέταλλων, όπως σίδηρο, κάλιο και ψευδάργυρο. Παραδοσιακά έχει χρησιμοποιηθεί για να υποστηρίξει 
την υγιή ισορροπία των υγρών στο σώμα και ως φυσική βοήθεια για το στομάχι και το πεπτικό σύστημα. 
Παρέχει επίσης υποστήριξη για το ήπαρ και την χοληδόχου κύστη, βοηθώντας να καθαρίσει τις τοξίνες.

Σπόροι μάραθου: Ο μάραθος έχει γίνει ένα δημοφιλές στοιχείο των προγραμμάτων καθαρισμού του εντέρου, 
επειδή υποστηρίζει τη φυσική αποβολή του σώματος των αποβλήτων και των τοξινών από το παχύ έντερο και 
μια υγιεινή οξεοβασική ισορροπία. Επίσης είναι ένα απαλό πεπτικό βότανο που διαλύει τα αέρια και 
χρησιμοποιείται για την εξουδετέρωση του μετεωρισμού, τους έντονους κολικούς και για να ανακουφίσει τους 
σπασμούς του εντέρου, ανακουφίζοντας το ευερέθιστο έντερο.

Ρίζα τζίντζερ: Το τζίντζερ έχει χρησιμοποιηθεί για αιώνες για να υποστηρίξει ένα υγιές γαστρεντερικό σωλήνα 
και για αποτελεσματική πέψη. Ανακουφίζει περιστασιακά αέρια, φουσκώματα και ναυτία και είναι γνωστό ως 
«καυτό πικρό» βότανο που προάγει τη γαστρική οξύτητα. Χρησιμοποιείται για πολλές συνθήκες του στομάχου και 
έχει αντι-φλεγμονώδη, αντι-σπασμωδικές, αποχρεμπτικές, αγγειοδιασταλτικές και διεγερτικές ιδιότητες. Η 
τζιντζερόλη, μια ένωση στην πιπερόριζα, είναι επίσης ένα ισχυρό αντιοξειδωτικό.

Φύλλα σμέουρων: Το κόκκινα φύλλα σμέουρων (σμέουρο), επίσης γνωστά ως φύλλα σμέουρων, είναι φύλλα 
απαλού πράσινου χρώματος που παράγεται από το φυτό βατόμουρο – που είναι ένας θάμνος με πολυετή ρίζες και 
αγκάθια. Τα φύλλα του έχουν χρησιμοποιηθεί σαν παραδοσιακά βότανα, λόγω των πλούσιων βιταμινών, μέταλλων 
και τανίνης τα οποία περιέχουν, καθώς και καθαρτικές ιδιότητες που μπορεί να προκαλέσουν για μια ήπια 
χαλάρωση των κενώσεων. 

Ρίζα Ραβέντι: Χρησιμοποιείται ευρέως ως μέρος των προγραμμάτων καθαρισμού του παχέος εντέρου, διότι 
περιέχει: ανθρακινόνες, εμοδίνη, τανίνες, φλαβονοειδή (συμπεριλαμβανομένων της ρουτίνης) και πολλών άλλων 
πολυφαινολών. Το ραβέντι είναι ένα ισχυρό καθαρτικό βότανο, στυπτικό-πικρό, γαστρικό διεγερτικό, 
αντι-φλεγμονώδη, τονωτικό του στομάχου και αντισηπτικό. Χρησιμοποιείται επίσης για διαταραχές του ήπατος, 
της χοληδόχου κύστης και του στομάχου. 


