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Paraform
Plus One

Μείγμα γαστρεντερικού καθαρισμού και αποτοξίνωσης

Πληροφορίες Προϊόντος
Κάθε κάψουλα περιλαμβάνει:

Καπρυλικό μαγνήσιο
175mg
Σκόνη κανέλας
100mg
Σκόνη γαρίφαλου
100mg
Σκόνη μανιταριού shiitake
100mg
Εκχύλισμα σκόνης σκόρδου
75mg
Γλυκομαννάνη
50mg
Σπόροι κολοκύθας
50mg
(ισοδυναμεί με σκόνη 200mg σπόρων κολοκύθας)
Ρίζα πικραλίδας
30mg
(ισοδυναμεί με 120 mg σκόνης ρίζας πικραλίδας)
Σπόροι γκρέιπφρουτ
20mg
(ισοδυναμεί με σκόνη 100mg σπόρων γκρέιπφρουτ)
Εκχύλισμα Καγιέν
14.3mg
(ισοδυναμεί με 100 mg σκόνη Καγιέν)
Σπόροι Τριγωνέλλας
12mg
(ισοδυναμεί με σκόνη 48mg σπόρων τριγωνέλλας)
Εκχύλισμα φύλλων ελιάς
3.35mg
(ισοδυναμεί με 50 mg σκόνης φύλλων ελιάς)
Προτεινόμενη Χρήση: Λαμβάνεται από 1 με 2 κάψουλες,
1 με 3 φορές ανά ημέρα ή όπως συνιστάται από τον
επαγγελματία υγείας.

Επισκόπηση προϊόντος
Το Paraform Plus One είναι ένα μείγμα ευρέως φάσματος
γαστρεντερικού καθαρισμού και αποτοξίνωσης,
σχεδιασμένο για υποστήριξη ενός ισορροπημένου πεπτικού
συστήματος και να προστατεύσει από εσωτερικά παράσιτα,
σκουλήκια και άλλους επιβλαβείς μικροοργανισμούς.
Βρίσκεται σε μορφή κάψουλας και περιέχει μια σειρά από
δοκιμασμένα βότανα με συμπυκνωμένα συστατικά για την
υποστήριξη της υγείας του πεπτικού σωλήνα.

Ευεργετικό για ...
Εσωτερικά παράσιτα, σκώληκες και σκουλήκια
Υπερανάπτυξη του Candida albicans
Σύνδρομο Ευερέθιστου Εντέρου (IBS)
∆ιάρροια
∆υσκοιλιότητα
Λοιμώξεις από μύκητες
Έλκη στο στόμα και έρπης

Τα συστατικά του μείγματος έχουν επιλεχθεί για τις
αντί-παρασιτικές, αντί-βακτηριακές, αντί-μικροβιακές,
αντί-μυκητιασικές και αντί-ιικές δραστηριότητες.

∆ερματικές παθήσεις του δέρματος,
όπως ακμή και έκζεμα

Χρησιμοποιείται από φυσικοπαθητικούς, υδροθεραπευτές
και βοτανολόγους ως μέρος προγραμμάτων καθαρισμού.

Τοποθεσίες όπου η υγιεινή των τροφίμων και η
ποιότητα του νερού είναι φτωχή

Καθαρισμός του παχέος εντέρου

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ

Καπρυλικό Μαγνήσιο: Ένα μέσο αλύσου λιπαρό οξύ που έχει αποδειχθεί ότι βελτιώνει την
ισορροπία της υγιούς εντερικής μικροχλωρίδας και καταπραΰνει το γαστρεντερικό σωλήνα. Το
καπρυλικό οξύ (αλλιώς ως καπρυλικό μαγνήσιο) είναι ένα φυσικό, εξαιρετικά αποτελεσματικό
συμπλήρωμα που έχει αντι-μυκητιακή δράση στο σώμα. Είναι επίσης γνωστό ότι είναι ένας
αποτελεσματικός τρόπος εξολόθρευσης του μύκητα κάντιντα και άλλων λοιμώξεων που οφείλονται σε
μύκητες και ζυμομύκητες, ενώ δεν παρεμποδίζει τα φιλικά βακτήρια. Το καπρυλικό οξύ δεν σκοτώνει
τους μύκητες αλλά ελέγχει την υπερανάπτυξη των μύκητων συμβάλλοντας στη διακοπή της ανάπτυξης
τους και της διεργασίας αναπαραγωγής. Συντελεί στη διάλυση της κυτταρικής μεμβράνης των μυκητών
που προκαλούν άφθες, κολπικές μολύνσεις και εξανθημάτων που προκαλούν φαγούρα. Αυτό βοηθά στη
μείωση του επιπέδου των εντερικών μυκητών. Το καπρυλικό μαγνήσιο είναι καλύτερο να λαμβάνεται σε
συνδυασμό με δίαιτα χαμηλή σε ζάχαρη και μαγιά.

Κανέλα: Έχει αντι-σπασμωδικές, αντι-μικροβιακές, αντι-διαρροιακές και αντισηπτικές ιδιότητες. Ο
φλοιός της κανέλας βοηθά στην αντιμετώπιση του μετεωρισμού και χρησιμοποιείται ευρέως για ένα
αδύναμο πεπτικό σύστημα, για εμετό, υπεροξείδια, προώθηση των εκκρίσεων των γαστρικών υγρών,
ευερέθιστου εντέρου, διάρροιας, γρίπης και κρυολογήματος. Μπορεί επίσης να βοηθήσει στο να
καταστείλει την ανάπτυξη πολλών μικροοργανισμών όπως των Escherichia coli, Staphylococcus aureus
και Candida albicans.

Γαρίφαλο: Το γαρίφαλο περιέχει ένα από τα πιο ισχυρά μικροβιοκτόνα μέσα στο
βασίλειο των βοτάνων. Βοηθά να σκοτώσει τα εντερικά παράσιτα και δρα ως αντιμικροβιακός
παράγοντας κατά των μυκήτων και των βακτηρίων.

Μανιτάρια Shiitake: Το μανιτάρι Shiitake έχει μια ιστορική ιατρική χρήση που εκτείνεται χιλιάδες
χρόνια σε περιοχές της Ασίας. Σήμερα έχει χαρακτηριστεί ως «φαρμακευτικό μανιτάρι», επειδή
χρησιμοποιείται και έχει μελετηθεί ως πιθανή θεραπεία για διάφορες ασθένειες. Τα τρέχοντα
ερευνητικά δεδομένα ανακαλύπτουν ότι τα εκχυλίσματα του μανιταριού έχουν ρυθμιστική δράση στο
ανοσοποιητικό σύστημα, αντι-βακτηριακό, αντι-ιικό, αντι-παρασιτικό και έχουν ανασταλτικές ιδιότητες
κατά της πήξης του αίματος.

Σκόρδο: Το σκόρδο είναι ένα ευρέως φάσματος αντιβιοτικό, ικανό για την καταπολέμηση της μόλυνσης
και σκοτώνει μια ευρεία ποικιλία μυκήτων (πάνω από 60), βακτηρίων (πάνω από 20), ιών, πρωτόζωων,
παράσιτων και αμοιβάδων. Αυτό οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στα ενεργά συστατικά του, της αλισίνης και
του αχοένιου. Όταν το σκόρδο τεμαχιστεί ή θρυμματιστεί η αλισίνη σχηματίζεται. Έχει αντι-βακτηριακή,
αντι-μυκητιασική και αντι-παρασιτική δράση, η οποία είναι ένας από τους κύριους λόγους ότι το σκόρδο
έχει χρησιμοποιηθεί παραδοσιακά σε κλύσματα για απαλλαγή των εντερικών παρασίτων στα έντερα. Το
αχοένιο είναι γνωστό ότι έχει αποτελεσματικές ιδιότητες όπως αντι-μικροβιακές που είναι χρήσιμες
για την πρόληψη των λοιμώξεων από ζυμομύκητες (Candida albicans) και τη θεραπεία του ποδιού του
αθλητή. Μελέτες έχουν δείξει ότι ο σκόρδος είναι αποτελεσματικός κατά των Entamoeba histolytica,
ελικοβακτηρίδιο του πυλωρού, Staphylococcus aureus, roundworm, ταινίας, threadworm, αγκυλόστομο,
Giardia lamblia, Trypanosoma, Plasmodium και Leishmania. Το σκόρδο έχει μια προϊστορία στο να
σκοτώνει τα παράσιτα και ελέγχει τις δευτερεύουσες μυκητιακές λοιμώξεις, αποτοξινώνει ενώ είναι
ένα ήπιο διεγερτικό εξάλειψης. Επίσης έχει αντιοξειδωτικές ιδιότητες για την προστασία από την
οξείδωση που προκαλείται από τις τοξίνες των παρασίτων.
Γλυκομαννάνη: Η γλυκομαννάνη είναι ένας υδατοδιαλυτός πολυσακχαρίτης που έχει χαρακτηριστεί
ως μια μορφή διαλυτής διαιτητικής ίνας και συνήθως προέρχεται από την ρίζα konjac. Ως εκ τούτου,
χρησιμοποιείται ευρέως για τη θεραπεία της δυσκοιλιότητας, επειδή μπορεί να μειώσει τον χρόνο
διέλευσης στο πεπτικό σύστημα και θεωρείται ως «καθαρτικό σχηματισμού όγκου». Επομένως είναι
ένας καθαριστικός και αποτοξινωτικός παράγοντας. Η γλυκομαννάνη έχει αποδειχθεί στατιστικά
σημαντική στη βελτίωση της ολικής χοληστερόλης των παχύσαρκων ατόμων. Σε υγιείς άνδρες,
τέσσερεις εβδομάδες από τη λήψη 3,9 γραμμαρίων γλυκομαννάνης τα αποτελέσματα έδειξαν ότι
μειώθηκε η ολική χοληστερόλη, η χαμηλή πυκνότητας λιποπρωτεΐνη, τα τριγλυκερίδια και η συστολική
αρτηριακή πίεση αλλά κυρίως τα τριγλυκερίδια μειώθηκαν κατά 23%.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ

Σπόροι κολοκύθας: Παραδοσιακά, οι σπόροι κολοκύθας έχουν χρησιμοποιηθεί ως θεραπεία για τα
παράσιτα, συμπεριλαμβανομένων της ταινίας και των ασκαρίδων. Εργαστηριακές μελέτες έχουν αποδείξει ότι
η curcurbitin, ένα αμινοξύ που βρίσκεται σε σπόρους κολοκύθας, έχει αντι-παρασιτική και αντι-μυκητιακή
δράση. Σε μελέτες που έγιναν σε άτομα στην Κίνα έδειξαν ότι οι σπόροι κολοκύθας είναι χρήσιμοι για τους
ανθρώπους που πάσχουν από σχιστοσωμίαση, που είναι μια σοβαρή παρασιτική ασθένεια που εμφανίζεται
κυρίως στην Ασία και την Αφρική και μεταδίδεται μέσω των σαλιγκαριών. Άλλες μελέτες σε ανθρώπους στην
Κίνα και τη Ρωσία έχουν αποδείξει την αποτελεσματικότητα των σπόρων κολοκύθας εναντίων των
μολύνσεων που προκαλούνται από ταινία.

Ρίζα Ραδίκι: Μια πλούσια πηγή φυσικών χημικών ουσιών (συμπεριλαμβανομένων και τανίνες) που έχουν
γίνει το επίκεντρο της αντι-παρασιτικής έρευνας τα τελευταία χρόνια. Σε μια μελέτη που δημοσιεύθηκε στο
«Έρευνα στη Παρασιτολογία» το 2011, ερευνητές από το Πανεπιστήμιο του Καΐρου διαπίστωσαν ότι τα
εκχυλίσματα ραδικιού σκότωσαν τα παράσιτα όταν ελέγχθηκαν τεχνικά από το φυτό σε εργαστήριο.
Λαμβάνοντας το εκχύλισμα ρίζας ραδικιού σε τακτικά διαστήματα θεωρείται ότι έχει ευεργετική επίδραση στα
εντερικά παράσιτα στους ανθρώπους, απαλλάσσοντας έτσι το πεπτικό σύστημα από τους διάφορους
επιβλαβείς οργανισμούς. Οι χημικές ενώσεις που βρίσκονται στο εκχύλισμα της ρίζας ραδικιού είναι τοξικές
για τα παράσιτα και πιστεύεται ότι είναι οι λακτόνες που δίνουν στο ραδίκι τις αντιπαρασιτικές του ιδιότητες.

Σπόροι γκρέιπφρουτ: ∆εν πρέπει να μπερδεύεται με τα εκχυλίσματα σπόρων σταφυλιού ή το εκχύλισμα
γκρέιπ-φρουτ. Οι σπόροι γκρέιπφρουτ (citricidal) έχουν αποδειχθεί ότι είναι εξαιρετικά αποτελεσματικοί. Οι
δράσεις τους εκτείνονται σε αντι-βακτηριακές, αντι-παρασιτικές και αντι-μυκητιακές. Στην
πραγματικότητα, έχει αποδειχθεί ότι είναι αποτελεσματικοί για περισσότερα από 800 στελέχη ιών και
βακτηρίων, 100 στελέχη μυκήτων, καθώς και διαφόρων μονοκύτταρων παράσιτων. ∆εν υπάρχει κανένα άλλο
αντι-μικροβιακό που να μπορεί να ισχυριστεί κάτι τέτοιο. Η αντιμικροβιακή δράση του εκχυλίσματος των
σπόρων γκρέιπφρουτ είναι ο τρόπος που αλλάζει το σώμα του παθογόνου δηλαδή σταματά την πρόσληψη των
αμινοξέων μέσα στο παθογόνο και προκαλεί τα τοιχώματά του να διαρρεύσουν, σκοτώνοντας το. Παρά την
καταστροφή των επιβλαβών εντερικών παρασίτων, οι σπόροι γκρέιπφρουτ δεν βλάπτουν την υγιή χλωρίδα
του εντέρου.

Καγιέν: Το Καγιέν αποτελεί την ιδανική προσθήκη σε οποιοδήποτε πρόγραμμα θεραπείας για την εξόντωση
παρασίτων. Το πτητικό έλαιο, καψαϊκίνη, που βρίσκεται στο Καγιέν δίνει στο βότανο «θερμότητα» και βοηθά να
κρατήσει το σώμα ζεστό και γερό. Αυτό με τη σειρά του αποδυναμώνει τα παράσιτα, επειδή δεν τους αρέσει
ένα ζεστό περιβάλλον. Είναι μέλος του γένους Capsicum, το Καγιέν είναι γνωστό για την παροχή βοήθειας
στην αφομοίωση, επούλωση, βελτιωμένη κυκλοφορία, τον καθαρισμό, τη δυσπεψία, την υγεία της
ουροποιητικής οδού, κρυολόγημα, γρίπη, πεπτικές διαταραχές και την ενίσχυση των εσωτερικών οργάνων,
ιδιαίτερα του καρδιακού μυός.

Σπόροι τριγωνέλλας: Οι σπόροι τριγωνέλλας είναι ένα πικρό, φαρμακευτικό φυτό που είναι πλούσιο σε
αντιοξειδωτικά και έχει καθαρτικές και αντι-παρασιτικές δράσεις. Επίσης, αυξάνει τη ροή του γάλακτος,
διεγείρει τη μήτρα, καταπραΰνει τους ερεθισμένους ιστούς, μειώνει τον πυρετό, μειώνει το σάκχαρο στο αίμα,
βελτιώνει την πέψη και προάγει την επούλωση. Τονώνει το ανοσοποιητικό σύστημα και βοηθά στην
απομάκρυνση των τοξινών από το σώμα μέσω των λεμφαδένων. Οι σπόροι (Μέθη) είναι πλούσιοι σε λιπίδια,
πρωτεΐνες, αναστολείς πρωτεάσης, αλκαλοειδή, γλοιώδης ίνες, φώσφορο, σίδηρο, ασβέστιο, νιασίνη, βιταμίνη
Γ, σελήνιο και άλλα διάφορα θρεπτικά συστατικά. Οι ιδιότητες του είναι διεγερτικές, αντι-παρασιτικές,
αντι-φλεγμονώδη, αφροδισιακές, αποχρεμπτικές, ηπατοπροστατευτικές και εφιδρωτικές. Πλέον πιστεύεται
ότι οι σπόροι μειώνουν το λιπώδη ιστό, υποβοηθώντας έτσι στη φυσική απώλεια βάρους.

Φύλλα ελιάς: Ένα εξαιρετικό αντι-μικροβιακό σε πολλά είδη ιών και βακτηρίων, τα φύλλα της ελιάς έχουν
μια πικρή ουσία που παράγεται από το δέντρο της ελιάς, αλλά εξαλείφονται από τις ελιές από τη στιγμή που
θεραπεύουν. Για περίπου 4.000 χρόνια, οι χώρες της Μεσογείου, καθώς και εκείνες που τις συνορεύουν,
τεμαχίζουν τα φύλλα της ελιάς σε υγρή ή στερεή μορφή για την πρόληψη και τη θεραπεία διαφόρων
παρασιτικών μολύνσεων. Τα φύλλα ελιάς είναι επίσης αποτελεσματικά εναντίον των μυκήτων, μούχλας,
σκουληκιών και των επιβλαβών βακτηρίων και μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τις μολύνσεις μυκήτων.
Ακόμη είναι αποδεδειγμένο ότι είναι ανώτερα από την κινίνη που χρησιμοποιείται για τη θεραπεία της
ελονοσίας, αλλά δεν είναι τόσο εύκολο να χορηγηθεί, έτσι η κινίνη έγινε η προτιμώμενη θεραπεία. Μελέτες
στη δεκαετία του 1960 επιβεβαίωσαν ότι το εκχύλισμα φύλλων ελιάς έχει την ικανότητα να εξουδετερώσει
τα πρωτόζωα της ελονοσίας.

Εάν οι πελάτες σας δεν ανταποκρίνονται στις
«καθιερωμένες» για το πεπτικό σύστημα θεραπείες
Τα παράσιτα μπορούν μερικές φορές να εμφανίζονται ως πεπτικά προβλήματα. Για παράδειγμα, η χρόνια διάρροια είναι μια
κοινή ένδειξη των παρασίτων, αλλά μπορεί επίσης να προκαλέσει μια μεγάλη ποικιλία από άλλα συμπτώματα, όπως:

Κοιλιακό άλγος

Πόνους στους μύες και αρθρώσεις

Αλλεργικές αντιδράσεις στα τρόφιμα

Νευρικότητα

Αναιμία

Κνίδωση

Φούσκωμα

Μολυσμένα ούλα

Αιματηρά κόπρανα

Βλέννα στα κόπρανα

Χρόνια κόπωση

Ανεπαρκή ανοσολογική απάντηση

∆υσκοιλιότητα

Εξανθήματα

Βήχας

∆ιαταραχές ύπνου

Αέρια

Τρίξιμο δοντιών

Σύνδρομο ευερέθιστου εντέρου (IBS)

Πυρετός

Κνησμός

Ανεξήγητη απώλεια βάρους

Τα παράσιτα μπορούν να καταστρέψουν το σώμα των θρεπτικών ουσιών (όπως βιταμίνες Α, Β6, Β12, κάλιο, ασβέστιο, και
μαγνήσιο) και να συντρίψουν το ανοσοποιητικό σύστημα, το οποίο μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρές ασθένειες. Τα συμπτώματα
μπορεί να έρχονται και να φεύγουν αναλόγως με τον κύκλο ζωής του παρασίτου που εμπλέκονται.
Τα παράσιτα είναι μια «κρυφή» ασθένεια, επειδή οι περισσότεροι άνθρωποι που έχουν παράσιτα δεν το γνωρίζουν. Οι ερευνητές
άρχισαν να παρατηρούν πώς οι παρασιτικές λοιμώξεις μπορούν να μιμηθούν ή εμπλέκονται σε ασθένειες όπως είναι τα
συμπτώματα της ρευματοειδής αρθρίτιδας, σύνδρομο χρόνιας κόπωσης, νόσο του Crohn, ελκώδης κολίτιδα, σύνδρομο
ευερέθιστου εντέρου, διάρροια και αρθρίτιδα. Το Paraform Plus One είναι ένα ιδανικό αντι-παρασιτικό εάν οι πελάτες σας δεν
ανταποκρίνονται στις «καθιερωμένες» θεραπείες του πεπτικού συστήματος.

∆ιατροφή και Συμπληρώματα
•
•
•
•
•

Συνήθως συστήνονται μαγειρεμένες τροφές
Όλα τα κρέατα πρέπει να μαγειρεύονται πολύ καλά
Εξάλειψη καφέ, ραφιναρισμένης ζάχαρης, άσπρου αλευριού και των επεξεργασμένων τροφίμων.
Καρότα, γλυκοπατάτες και σκουός είναι μερικά τρόφιμα που είναι πλούσια σε βήτα καροτίνη, που είναι ένας πρόδρομος της
βιταμίνης Α (βιταμίνη Α φαίνεται να αυξάνει την αντίσταση στη διείσδυση από προνύμφες).
Αύξηση των φυσικά αντί-παρασιτικών τροφίμων, όπως είναι ο ανανάς, ο οποίο περιέχει το πεπτικό ένζυμο βρομελίνη. Μια
διατροφή πλούσια σε ανανά μπορεί να βοηθήσει να καθαρίσει ορισμένα παράσιτα, όπως η ταινία.
Αν το γαστρικό οξύ του στομάχου είναι χαμηλό, χρησιμοποιήστε Digestizyme που είναι πεπτικά ένζυμα σε
συνδυασμό με το Paraform Plus One για να συμβάλλουν στη βελτίωση της πέψης.
Σε μεταγενέστερα στάδια της θεραπείας, το Paraform Plus Two μπορεί να προστεθεί για δράση ευρέως φάσματος
έναντι δυσμενών βακτηρίων, ζυμομυκήτων, ιών και μυκήτων.
Το Paraform Plus One μπορεί επίσης να συνδυαστεί με το PROBIO Plus, Constform και Colform Plus (για να βοηθήσει
τον πολλαπλασιασμό των φιλικών βακτηρίων, την εκκένωση του εντέρου, να καθαρίσει το τοίχωμα του παχέος
εντέρου και την αποτοξίνωση).
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