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Φόρμουλα όλα σε ένα – στηρίζει την
αποτοξίνωση, προστατεύει και καθαρίζει
το ήπαρ και την χοληδόχο κύστη
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Το Hepato Plus είναι μια φόρμουλα που
λειτουργεί όλα για ένα, η οποία καθαρίζει,
προστατεύει και υποστηρίζει τα δύο βασικά
αποτοξινωτικά όργανα. Αυτή η φόρμουλα θα σας βοηθήσει
στη συμφόρηση του ήπατος και της χοληδόχου κύστης και για να
υποστηρίξει την προστασία των κυττάρων.
Αυτός ο συνδυασμός των δραστικών συστατικών έχει διαμορφωθεί για να δημιουργήσουμε
ένα ολοκληρωμένο συμπλήρωμα, το οποίο διεγείρει, ξεπλένει, καθαρίζει, υποστηρίζει και
προστατεύει αυτά τα δύο σημαντικά όργανα. Επιπλέον, οι δράσεις αυτού του μείγματος
υποστηρίζουν την πλήρη αποτοξίνωση του σώματος.
Το hepato plus έχει σχεδιαστεί προσεκτικά ώστε να εξασφαλίζετε ότι η διαδικασία καθαρισμού
και αποτοξίνωσης πραγματοποιείται με ένα ήπιο ρυθμό, εξασφαλίζοντας ότι οι αντιδράσεις που
μπορεί να δημιουργηθούν σε οποιουδήποτε «θεραπευτικής κρίσης» να περιορίζονται στο
ελάχιστο.

Αν έχετε σκεφτεί ότι το βότανο γαϊδουράγκαθου λειτουργεί καλά, για
δοκιμάστε αυτή την συνταγή για εσωτερική συμφόρηση και τοξίνες!
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
Κάθε κάψουλα περιέχει:

Εκχύλισμα αγκινάρας (40:1), 2,5% cynarin
(ισοδύναμο με 4800 mg φρέσκα αγκινάρα) - 120 mg
Σκόνη Μαϊντανού - 100mg
Κάψουλα υδροξυπροπυλομεθυλοκυτταρίνη (HPMC) - 96mg
Εκχύλισμα παντζάριου (5:1)
(ισοδύναμο με 400mg φρέσκα σκόνης τεύτλων) - 80mg
Σκόνη κουρκούμης (95% κουρκουμίνη) - 52 mg
Εκχύλισμα ρίζας Κολλιτσίδας (5:1)
(ισοδύναμο με 200mg φρέσκα ρίζα κολλιτσίδας) - 40mg

Εκχύλισμα σπόρων Μάραθου (4:1)
(ισοδύναμο με 120mg φρέσκου σκόνη μαράθου) - 30mg
Εκχύλισμα ρίζας Πικραλίδα (4:1)
(ισοδύναμο με 100mg φρέσκα σκόνη ρίζας πικραλίδας) - 25mg
Εκχύλισμα γλυκόριζας (5:1)
(ισοδύναμο με 100mg φρέσκα γλυκόριζας) - 20mg
Ν-ακετυλο-L-κυστεΐνη - 20mg
Άλφα λιποϊκό οξύ - 10mg

Σκόρδο (μαύρο ηλικίας σκόρδο) εκχύλισμα
(100:1)
(ισοδύναμο με 500mg φρέσκα σκόνη
σκόρδου) - 5mgΣκόνη ρίζας Ginger - 5mg
Εκχύλισμα Καγιέν (Capicum frutescens)
(8:1)
(ισοδύναμο με 30mg φρέσκα σκόνη
καγιέν) - 3.75mg

Κατάλληλο για χορτοφάγους

Σχετικά με τα συστατικά...
Είναι ευεργετικό για:
Καθαρισμό του ήπατος

Επίπεδα της χοληστερόλης

Υποτονικό ήπατος και της χοληδόχου κύστης

Άσχημη μυρωδιά του σώματος

Καθαρίζει το σώμα και αποτοξινώνει

Υγεία του πεπτικού συστήματος

Καθαρισμό του αίματος

Ιδανικό για χρησιμοποίηση ή σε συνδυασμό με
ένα πρόγραμμα καθαρισμού του παχέος εντέρου

Χαμηλά επίπεδα ενέργειας

Αγκινάρα: Είναι μια αρχαία θεραπεία με βότανα που χρησιμοποιούνται για την προώθηση ενός
υγιούς ήπατος, για ένα αποτελεσματικό πεπτικό σύστημα και υγιεινών επιπέδων χοληστερόλης.
Το εκχύλισμα περιέχει το δραστικό συστατικό, λουτεολίνη, και τα αντιοξειδωτικά καφεϊκό οξύ,
κυναρίνη και cholorgenic acid. Όλα αυτά δρουν για να προστατεύσουν τα ηπατικά κύτταρα από
βλάβες και την ίδια στιγμή, να διεγείρουν την παραγωγή των χολικών οξέων στον πεπτικό σωλήνα.
Αυτό διασπά τα λίπη και έχει μια επίδραση στο να χαμηλώνει τα ψηλά επίπεδα χοληστερόλης και
τριγλυκεριδίων.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η κυναρίνη είναι στενός βοτανικός ξάδελφος του βότανου γαϊδουράγκαθου (το οποίο είναι γνωστό για τα θετικά
αποτελέσματα για το συκώτι, αλλά τώρα έχει εκ νέου χαρακτηριστεί ως «φάρμακο»). Μελέτες έχουν δείξει ότι η κυναρίνη μπορεί
να μειώσει πραγματικά τα αυξημένα τριγλυκερίδια, να χαμηλώσει τα συνολικά επίπεδα ορού και την ίδια στιγμή να αυξάνει
ευεργετικά τα επίπεδα HDL. Ως εκ τούτου, προσφέρει ιδανική υποστήριξη για την πρόληψη των καρδιακών παθήσεων, ενώ
ταυτόχρονα καθαρίζει τα ηπατικά κύτταρα.

Παντζάρια: Είναι από τα εξαιρετικά θρεπτικά και αποτοξινωτικά λαχανικά, καθώς και μια πλούσια πηγή
ισχυρών αντιοξειδωτικών και άλλων θρεπτικών ουσιών, συμπεριλαμβανομένων των διατροφικών νιτρικών,
σεληνίου, μαγνησίου, σίδηρου, νάτριου, καλίου, βιταμίνη Γ και βεταϊνης (το οποίο είναι σημαντικό για την
καρδιαγγειακή υγεία). Λειτουργεί ενεργώντας με άλλα θρεπτικά συστατικά έτσι ώστε να μειωθεί η συγκέντρωση της
ομοκυστεΐνης, η οποία μπορεί να είναι επιβλαβής για τα αιμοφόρα αγγεία και έτσι να συμβάλλει στην ανάπτυξη της
καρδιακής νόσου, εγκεφαλικών επεισοδίων και της περιφερικής αγγειακής νόσου.
Τα παντζάρια είναι ένα αποτελεσματικό φυσικό καθαριστικό του ήπατος, χοληφόρου συστήματος και της χοληδόχου κύστης και
προσφέρει υποστήριξη για υψηλά επίπεδα ενέργειας και ζωτικότητας. Είναι επίσης χρήσιμο:
Σε περιπτώσεις σιδηροπενικής αναιμίας
Να βοηθήσει το ήπαρ για να διασπάσει το αποθηκευμένο λίπος
Κατά της κυτταρίτιδας
Στη μείωση της σκλήρυνσης και απόφραξης των αρτηριών (αρτηριοσκλήρυνση)
Για μείωση της αρτηριακής πίεσης (αυτό το αποτέλεσμα οφείλεται στην υψηλή
περιεκτικότητα διατροφικών νιτρικών του παντζαριού - ένα θρεπτικό το οποίο
δρα σαν ένας καταλύτης οξυγόνου).

Ρίζα κολλιτσίδας: Αυτό είναι ένα άλλο πολύ γνωστό και ισχυρό καθαριστικό του

αίματος και ισχυρό αποτοξινωτικό βότανο, το οποίο συχνά συνεργάζεται με την
πικραλίδα για καλύτερα αποτελέσματα. Οι τοξίνες που έχουν εκτοπιστεί από την
κολλιτσίδα θα πρέπει να εξαλειφθούν γρήγορα από την πικραλίδα και τα άλλα βότανα
σε αυτόν το μείγμα, τα οποία έχουν προσεκτικά επιλεγεί για να δράσουν σαν
καθαριστικά.
Ως ένα ισχυρό λεμφικό και καθαριστικό δέρματος, η κολλιτσίδα αναγκάζει το σώμα
να εξαλείψει τα απόβλητα, καθαρίζοντας έτσι το δέρμα, την κυκλοφορία του αίματος
και άλλα όργανα και ιστούς από τις τοξίνες. Οι δράσεις της σαν αντιβιοτικό μπορεί να
βοηθήσει στην αντιμετώπιση των τοξινών που υπάρχουν στην κυκλοφορία.
Χρήσεις: Ηπατικό (βοηθά το ήπαρ στη λειτουργία του και προωθεί τη ροή της χολής),
ηπατοπροστατευτικό, μειώνει τη χοληστερόλη και είναι γενικά αποτοξινωτικό του
σώματος. Επίσης, είναι διουρητικό και μπορεί να βοηθήσει με δερματικά
προβλήματα όπως είναι το έκζεμα, η ψωρίαση και δερματίτιδα.

Σχετικά με τα συστατικά...
Καγιέν: Θεωρείται από τους βοτανολόγους ως το καθαρότερο και ασφαλέστερο διεγερτικό, το καγιέν ανοίγει τους
ιστούς σε όλο το σώμα με μία αυξημένη ροή του αίματος και διεγείρει την οξυγόνωση των κυττάρων και οργάνων.
Ενδυναμώνει το κυκλοφορικό σύστημα και είναι αποτελεσματικό για την καρδιά και με τον τρόπο αυτό βοηθά την
αποτελεσματική κίνηση των τοξινών από το σώμα. Επίσης χρησιμεύει ως φορέας για τα άλλα βότανα σε αυτόν το μείγμα
- έτσι ώστε να φτάνουν γρήγορα και αποτελεσματικά στις συγκεκριμένους περιοχές εργασίας τους.
Σπόροι μάραθου: Αυτοί οι σπόροι δρουν ως ένα ήπιο μέσο θέρμανσης για

ευαίσθητα στομάχια. Κάποιες από τις ιδιότητες του μάραθου είναι: διαλύει τα αέρια
του στομάχου, είναι αρωματικός, αντι-σπασμωδικός, κατευναστής του πεπτικού
και του έντερου, ήπιο διεγερτικό και αντι-φλεγμονώδεις.

Ρίζα πικραλίδας: Τα φύλλα και οι ρίζες της πικραλίδας χρησιμοποιούνται εδώ και αιώνες για τη
θεραπεία του ήπατος, της χοληδόχου κύστης, των νεφρών και για προβλήματα αρθρώσεων.

Θεωρείται ότι είναι ένα καθαριστής του αίματος και χρησιμοποιείται ευρέως για τη θεραπεία της κακής πέψης, της
κατακράτησης νερού και ασθενειών του ήπατος, όπως την ηπατίτιδα. Η πικραλίδα είναι μια πηγή καλίου, νατρίου, ασβεστίου,
φώσφορου και σίδηρου. Τα φύλλα της είναι πλουσιότερη πηγή βιταμίνης Α από ότι τα καρότα και περιέχουν επίσης
ικανοποιητικά επίπεδα των βιταμινών Β, Γ και Δ. Η ρίζα της περιέχει πικρές γλυκοσίδες, τανίνες, τριτερπένια, στερόλες,
πτητικά έλαια, χολίνη, ασπαραγίνη και ινουλίνη. Επίσης η πικραλίδα είναι πλούσια σε λεκιθίνη, που πιστεύεται ότι
προστατεύει το ήπαρ από την κίρρωση.
Δράσεις: Διουρητικό, ηπατικό, χολαγωγό, αντι-ρευματικό, καθαρτικό, τονωτικό και πικρό. Είναι ένα γενικό
διεγερτικό του συστήματος, ειδικά για το ουροποιητικό σύστημα και χρησιμοποιείται κυρίως σε ηπατικές
και νεφρικές διαταραχές. Αυξάνει την παραγωγή χολής στη χοληδόχο κύστη και τη ροή της χολής από το
ήπαρ. Αυτό κάνει την πικραλίδα ένα μεγάλο τονωτικό για τα άτομα με υποτονική λειτουργία του ήπατος λόγω
της κατάχρησης αλκοόλ ή κακής διατροφής. Η αύξηση της ροής της χολής μπορεί να συμβάλει στη
βελτίωση μεταβολισμού του λίπους στο σώμα (συμπεριλαμβανομένης της χοληστερόλης) και να
καθαρίσει το αίμα.

Ρίζα γλυκόριζας: Η γλυκυρριζίνη είναι το κύριο δραστικό συστατικό στη γλυκόριζα, που της δίνει τη

χαρακτηριστική γλυκιά γεύση της. Έχει αντι-φλεγμονώδη, αντι-ιικές και αντι-αλλεργικές ιδιότητες. Είναι
καταπραϋντικό για τα πεπτικά έλκη και μπορεί να βοηθήσει με τα πιθανά παράπονα των νεφρών. Διεγείρει
δύο στεροειδή, την κορτιζόνη και αλδοστερόνης (τα οποία βοηθούν στη μείωση της φλεγμονής). Η
Γλυκυρριζίνη αναστέλλει την κυτταρική βλάβη του ήπατος που προκαλείται από πολλά χημικά και
χρησιμοποιείται για τη θεραπεία της χρόνιας ηπατίτιδας, της ηπατίτιδας Β και της κίρρωσης στην Ιαπωνία.
Αναστέλλει επίσης την ανάπτυξη αρκετών ιών DΝΑ και RNA, αδρανοποιώντας τον ιό του απλού έρπητα σε
μη αντιστρεφόμενο. Επίσης χρησιμοποιείται για βαρυφορτωμένα επινεφρίδια.

Προσοχή: Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε περιπτώσεις μη θεραπείας της ψηλής πίεσης του
αίματος, λόγω της επίδρασή της στην αλδοστερόνη.

Ν-ακετυλο κυστείνη (NAC): Αυτό είναι ένα αμινοξύ και προάγγελος της γλουταθειόνης, που είναι το πιο άφθονο

αντιοξειδωτικό του σώματος που βρίσκεται σχεδόν σε κάθε κύτταρο. Οι μελέτες δείχνουν ότι μπορεί να προστατεύσει τον
οργανισμό από διάφορες ασθένειες όπως είναι η βρογχίτιδα, το άσθμα, το εμφύσημα και η ιγμορίτιδα.
Σε μελέτες που έγιναν σε ζώα έχουν δείξει ότι η NAC μπορεί να αποτρέψει τις καταστροφικές αλλαγές στο DNA που προκαλούνται
από τις επικίνδυνες χημικές ουσίες που βρίσκονται στον καπνό του τσιγάρου. Για εκείνους που καπνίζουν ή κάπνιζαν, αυτό είναι
ένα συμπλήρωμα που πρέπει να λαμβάνουν.
Το NAC παράγεται σε ζωντανούς οργανισμούς από το αμινοξύ κυστεΐνη και είναι ένα παράγωγο αμινοξέος που περιέχει θείο και
βρίσκεται σε φυσική μορφή στα τρόφιμα, καθιστώντας το ένα ισχυρό αντιοξειδωτικό. Η δράση του βοηθά στην εξάλειψη των
ελεύθερων ριζών και των βαρέων μετάλλων από το σώμα και με τη σειρά του βελτιώνει την κυτταρική υγεία.
Το NAC βοηθά το σώμα να εξουδετερώσει τις τοξίνες και είναι ένας χηλωτικός παράγοντας των βαρέων μετάλλων (όπως
υδράργυρος από τα οδοντικά σφραγίσματα αμαλγάματος, το κάδμιο και ο μόλυβδος από μπογιές και καπνό του τσιγάρου). Τα
τοξικά μέταλλα μπορούν να συσσωρεύονται στο σώμα με την πάροδο του χρόνου και να συνεχίζουν να προκαλούν ζημιές από
ελεύθερες ρίζες όσο διάστημα παραμένουν. Το NAC μπορεί επίσης να βοηθήσει στην πρόληψη της βλάβης στο ήπαρ που
προκαλείται από υπερβολική χρήση ακεταμινοφαίνη (Tylenol) και αυτό προκαλείται από την ιατρική θεραπεία της
υπερδοσολογία ακεταμινοφαίνης. Η περιεκτικότητα σε θείο έχει επίσης συνδεθεί με αυξημένη αντίσταση σε ιογενείς λοιμώξεις.
Οι αθλητές έχουν διαπιστώσει ότι τους βοηθά να αναρρώνουν πιο γρήγορα μετά από προπονήσεις.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μην χρησιμοποιείτε NAC αν υπάρχουν πιθανά πεπτικά έλκη.

Σχετικά με τα συστατικά...
Μαϊντανός: Αυτό είναι ένα φυσικό αντί-σπασμωδικό, φυσικό διουρητικό, καλό αποχρεμπτικό και
μπορεί να χρησιμοποιηθεί για το βήχα και το άσθμα. Επίσης βοηθά στην ανακούφιση των αερίων. Τα
πράσινα φύλλα του περιέχουν χλωροφύλλη – που είναι ένα ισχυρό φυτοχημικό, αποτοξινωτικό και
καθαριστικό. Ο μαϊντανός βοηθά στον καθαρισμό του ήπατος, των νεφρών (διασπά πέτρες στη χολή και
πέτρες στα νεφρά) και στο κυκλοφορικό σύστημα.
Άλφα Λιποϊκό Οξύ (ALA): Το λιποϊκό οξύ είναι γνωστό ως το «γενικό αντιοξειδωτικό». Είναι μια βιταμίνη- ουσία που
παράγεται φυσιολογικά στο σώμα και παίζει έναν μοναδικό ρόλο για την υπεράσπιση κατά των ελευθέρων ριζών. Πριν από 20
χρόνια περίπου, ο Burton Berkson, M.D. ανακάλυψε ότι το λιποϊκό οξύ μπορούσε να θεραπεύσει μια θανατηφόρα ασθένεια του
ήπατος που προκαλείται από την κατάποση των υψηλά δηλητηριώδη μανιταριών Amanita. Η ηπατική βλάβη που προκαλείται
από τις ελεύθερες ρίζες που υπάρχουν σε αυτά τα μανιτάρια καταστρέφει τα κύτταρα του ήπατος, και το 90% των ανθρώπων
που τρώνε πεθαίνουν. Ωστόσο, η πρόσληψη του λιποϊκού οξέος μπορεί να θεραπεύσει αυτούς τους ασθενείς, επιβεβαιώνοντας
τον ισχυρό καθαρισμό του ήπατος και των προστατευτικών του ιδιοτήτων.
Το ALA βοηθά επίσης να σταθεροποιήσει τα επίπεδα σακχάρου στο αίμα και της αντίστασης στην ινσουλίνη - που είναι ένα
κοινό παράπονο σε μεσήλικες άνδρες και γυναίκες - που μπορεί να οδηγήσει σε μια σειρά σοβαρών προβλημάτων υγείας.
Οι αθλητές αναφέρουν ότι βιώνουν πολύ λιγότερο πόνο των μυών μετά την άσκηση, κατά τη λήψη αυτής της ένωσης.

Κουρκουμίνη: Είναι ένα ισχυρό αντιοξειδωτικό που έχει αποδειχθεί ότι μειώνει τη ζημία των ελεύθερων ριζών στο σώμα.

Επίσης, μειώνει τη φλεγμονή στις περιπτώσεις ρευματοειδούς αρθρίτιδας, βοηθά στη μείωση των υψηλών επιπέδων
χοληστερόλης στο αίμα και βοηθά στην πρόληψη του σχηματισμού θρόμβων στο αίμα, η οποία θα μπορούσε να οδηγήσει σε
καρδιακή νόσο και εγκεφαλικά επεισόδια.
Η κουρκουμίνη έχει χρησιμοποιηθεί από παλαιά στην αγιουβέρδα ως καθαριστικό αίματος,
στομαχικό, διαλύει τα αέρια, διεγερτικό της χολής και πιο συγκεκριμένα για την ενίσχυση της
λειτουργίας του ήπατος και τη θεραπεία της ηπατίτιδας Γ και τη νόσο της χοληδόχου
κύστης.
Προσφάτως έχει βρεθεί ότι είναι αποτελεσματικό στην πρόληψη των ασθενειών που σχετίζονται
με το ήπαρ όπως είναι:
Λιπώδης ήπαρ: στον οποίο το λίπος συσσωρεύεται πάνω στα ηπατοκύτταρα (κύτταρα ήπατος).
Ηπατίτιδα: η οποία χαρακτηρίζεται από δυσλειτουργία του ήπατος και περιπλέκεται από ίκτερο και άλλες συνθήκες.
Κίρρωση: στον οποίο οζίδια ανάπτυξη στο ήπαρ μπορεί να οδηγήσει σε τελικού σταδίου ηπατική νόσο και θάνατο.

Σκόρδο: Ένα από τα παλαιότερα γνωστά φυσικά θεραπευτικά, το σκόρδο έχει πολλές ευεργετικές
ιδιότητες. Οι δράσεις του για παράδειγμα, είναι αντί-βακτηριακό, αντί παρασιτικό, αντί-σπασμωδικό
και αντί-δυσπεπτικό, και μπορεί να μειώσει τη χοληστερόλη, τα τριγλυκερίδια και να μειώσει την
αρτηριακή πίεση. Ιστορικά, έχει χρησιμοποιηθεί για τη θεραπεία των πάντων, από δυσεντερία, τυφοειδής
πυρετός και χολέρας, βακτηριακή τροφική δηλητηρίαση, σκουληκιών, κρυολογημάτων και γρίπης. Με την
αντί- βακτηριακή δράση του βοηθά στη θεραπεία του έντερου και χρησιμοποιείται ως χολαγωγό για την
τόνωση της χολής.
Ρίζα Τζίντζερ: Ένα θερμαντικό βότανο, το οποίο βοηθά να εξασφαλιστεί ότι οι τοξίνες διατηρούνται στην κυκλοφορία

μέχρι να εξαλειφθούν σωστά. Επίσης ηρεμεί το στομάχι και μπορεί να βοηθήσει στην καταπολέμηση για τα αισθήματα ναυτίας,
τα οποία μπορεί να παρουσιαστούν κατά τη διαδικασία της αποτοξίνωσης. Οι δράσεις του περιλαμβάνουν αντί-φλεγμονώδη,
διαλύει τα αέρια του στομάχου, αντί-σπασμωδικό, αποχρεμπτικό, αγγειοδιασταλτικό, διεγερτικό του κυκλοφορικού
συστήματος και κατά της χοληστερόλης. Το τζίντζερ βοηθά για να ανακουφίσει τα περιστασιακά αέρια και τα φουσκώματα
και είναι γνωστό ως «καυτό πικρό» βότανο που προάγει την γαστρική οξύτητα, τις γαστρικές εκκρίσεις και βοηθά στην πέψη.
Ως εκ τούτου, χρησιμοποιείται για ένα εύρος συνθηκών του στομάχου. Για παράδειγμα, χρησιμοποιείται για το μετεωρισμό και
σε περιπτώσεις αχλωρυδρίας (απουσία ή μείωση του υδροχλωρικού οξέος σε χυμούς στομάχου).
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