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advertising purposes (whether on a website or otherwise).

ια μέγιστη άνεση στην ούρηση 

CRANBERRY PLUS 
HOROPITO 350mg (60 CAPS) 

PRODUCT INFORMATION
 
Συστατικά ανά χορτοφαγική 
κάψουλα: Σκόνη Cranberry 
(Vaccinium macrocarpon) 
ισοδυναμεί με φρέσκα 
φρούτα   25g
Σκόνη Horopito (Pseudowintera 
colorata)  120mg

Άλλα Συστατικά: Περιέχει 
βοηθήματα εγκαψούλωσης 
∆εν προστίθεται γλουτένη, 
γαλακτοκομικά, τεχνητά 
χρώματα ή συντηρητικά

•  Παγκόσμιος-πρώτος συνδυασμός των συστατικών
•  Η διπλή δράση του παρέχει ευρύτερη υποστήριξη φάσματος σε 
σύγκριση με το κράμπερι μόνο
•  Τα κράμπερι είναι γνωστά για την υγεία των ούρων. Το Horopito 
υποστηρίζει τις γυναίκες οι οποίες έχουν προβλήματα κατά την ούρηση 
σε μύκητες  
•  Το Horopito υποστηρίζεται από χρόνια έρευνα που δείχνει την 
αντιμυκητιακή του δραστηριότητα
•  Υψηλή αντοχή: Κάθε κάψουλα περιέχει 25.000 mg ισοδύναμου νωπού 
φρούτου Cranberry
•  Το Pacran είναι το πιο μελετημένο και αποδεδειγμένο προϊόν 
κράμπερι στην αγορά σήμερα
•  Το Pacran υποστηρίζεται από αρκετές κλινικές μελέτες που δείχνουν 
ότι μειώνει τόσο την εμφάνιση, όσο και την επανεμφάνιση λοιμώξεων 
του ουροποιητικού συστήματος  

Τα κράμπερι χρησιμοποιούνται παραδοσιακά για την υποστήριξη της 
υγείας των ουροφόρων οδών. Το Pacran είναι ένα υψηλής δραστικότητας 
κράμπερι που είναι μια πατενταρισμένη μορφή ολόκληρου του καρπού. Σε 
αντίθεση με άλλα εκχυλίσματα κράμπερι, το Pacran περιλαμβάνει όλα τα 
μέρη του φρούτου, παρέχοντας τα μέγιστα οφέλη για όσους αναζητούν 
υποστήριξη για την υγεία του ουροποιητικού συστήματος. Το Kolorex 
Horopito είναι ένα ισχυρό αρχαίο βότανο που έχει επικυρωθεί επιστημονικά 
για να υποστηρίξει την ισορροπία της υγείας και των μυκήτων. Μαζί, η 
διπλή δράση αυτών των συστατικών παρέχει ένα ευρύτερο φάσμα 
υποστήριξης από τα κράμπερι μόνο.



Βιώσιμη γεωργία του Kolorex Horopito

Ο συνδυασμός Pacran και Kolorex Horopito παρέχει μια παγκόσμια πρώτη λύση για την υγεία του ουροποιητικού 
συστήματος, αξιοποιώντας τη δύναμη όχι ενός αλλά δύο επιστημονικά μελετημένων συστατικών για την άνεση 
του ουροποιητικού συστήματος.  

Κάθε φιάλη περιέχει 60 χορτοφαγικές κάψουλες.

WORLDWIDE
Natural Health Products & Remedies
HEALTH CENTER

G.M.G. Da Vinci Health Ltd
Panayia Aimatousa 300
Aradippou 7101
Larnaca, Cyprus

Email: admin@docgeorge.com
Tel: +357 24 82 33 22

Reg. no: HE356332
Vat no: 10356332N

www.worldwidehealthcenter.net

Με βάση την παραδοσιακή χρήση και την ανακάλυψη του Πανεπιστημίου του Canterbury, Forest Herbs Research 
έκανε δειγματοληψία στο άγριο αναπτυσσόμενο φυτό Horopito. Ανακάλυψαν μια πενταπλάσια διαφορά μεταξύ 
των πληθυσμών στην αποτελεσματικότητα έναντι του Candida albicans. Η έρευνα για το Forest Herbs Research 
διήρκεσε αρκετά χρόνια γιατί έπρεπε να μάθουν πως να εξημερώνουν και να βιώνουν με βιώσιμο τρόπο αυτούς 
τους αργούς αναπτυσσόμενους θάμνους. Τελικά φύτευαν δύο αγροκτήματα στην ποικιλία Kolorex Horopito που 
είναι πιο ισχυρή εναντίον του Candida albicans. 

Τα φύλλα Horopito περιέχουν πολύ καλές άμυνες ενάντια στους μύκητες και στα αρπακτικά ζώα, και έτσι το 
φυτό ήταν σε θέση να επιβιώσει αμετάβλητο για 65 εκατομμύρια χρόνια. Είναι ένα από τα παλαιότερα ανθοφόρα 
φυτά στον κόσμο. Ωστόσο, η ηλικία του σημαίνει ότι έχει ένα πολύ πρωτόγονο σύστημα αγγείων (μεταφορά 
νερού), έτσι ώστε αν το έδαφος είναι ξηρό να μην επιβιώσει.  Η λύση του Forest Herb ήταν να τοποθετήσει και 
τις δύο εκμεταλλεύσεις του δίπλα στα εύκρατα τροπικά δάση του Εθνικού Πάρκου Kahurangi.

∆ιατίθεται επίσης ως κρέμα για τα πόδια και τους μύκητες των γεννητικών οργάνων.  

•  Γλουτένη / Σιτάρι
•  Γαλακτοκομικά προϊόντα / καζεΐνη
•  Σόγια
•  Καλαμπόκι 
•  Μαγιά 
•  Τεχνητές γεύσεις / χρώματα 
•  Συντηρητικά
•  Ξηροί καρποί / φιστίκια

ΤΟ HOROPITO ΔΕΝ ΠΕΡΙΕΧΕΙ:


