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Sambucus 
nigra fruit 
extract

προστατεύει τα κύτταρα
από οξειδωτικές βλάβες,
ενισχύει το ανοσοποιητικό
σύστημα
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Aronia 
melanocarpa 
extract 
AronVit™

φυσική πηγή ευεργετικών
βιοδραστικών ενώσεων:
πολυφαινόλες (ανθοκυανίνες,
φλαβονολίνες, ταννίνες),
που βοηθούν στη διατήρηση
της βέλτιστης αντιοξειδωτικής
κατάστασης του σώματος
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Marshmallow 
root extract
(Althaea 
radix)

αντιβακτηριακές (κατά gram+ και 
gram- βακτηρίων),
αντιμυκητιασικές,
αντιφλεγμονώδεις,
αντιμικροβιακές και αντιβηχικές
ιδιότητες καθώς και δραστικά
αποτοξινωτικές ιδιότητες
έναντι μυκήτων, συμπλόκων
και ελεύθερων ριζών

EMNHMPC / 436680 / 
2015 Assessment report 
officinalis AliShah L.etal 
Pharmacological activity 
of Althaea, Journal of 
Medicinal Plants Research 
Vol. 5/24

Rosa canina 
fruit extract

έχει προφυλακτικές και 
θεραπευτικές δραστηριότητες 
έναντι ασθενειών ευρέως 
φάσματος, συμπεριλαμβανομένων
των φλεγμονωδών και 
ανοσολογικών αποκρίσεων, του 
πυρετού, του κρυολογήματος και 
των μολυσματικών ασθενειών

Sadigh-Eteghad, Set al. 
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Fruit Hydro-Alcoholic 
Extract Effects on Some 
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Biochemical Parameters in 
Rats. Biolmpacts: Blvol.1,4: 
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2008 Phytochemical 
Composition and Invitro 
Pharmacological Activity 
of Two Rose Hip (Rosa 
canine L.) Preparations.  
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� Αντι-ιικό
� Πρόληψη των ιογενών μολύνσεων
� Αντιοξειδωτικό 
� Αντιβακτηριακό
� Αποχρεμπτικό
� Ανοσορρυθμιστικό
� 100% φυσικά εκχυλίσματα
� Προϊόν με τυποποιημένη περιεκτικότητα σε ανθοκυανίνες
� Δεν περιέχει συντηρητικά
� Δεν περιέχει σιρόπι γλυκόζης-φρουκτόζης
� Λόγω της υψηλότερης περιεκτικότητας σε ανθοκυανίνες,
   απαιτεί μικρότερη δόση
� Προϊόν με πλούσια σύσταση πολυφαινολών

H λύση για την υποστήριξη του ανοσοποιητικούH λύση για την υποστήριξη του ανοσοποιητικού

Συμπλήρωμα διατροφής που βοηθάει στην ενίσχυση
του ανοσοποιητικού συστήματος του οργανισμού σε 

καταστάσεις κρυολογήματος, γρίπης και έντονου βήχα.

Τυποποιημένα εκχυλίσματα 
Aronia και Elderberry,
πλούσια σε πολυφαινόλες

Σύνθεση Berroxin® Immuno
Fenactive™ - ιδιοσκεύασμα τυποποιημένων 
εκχυλισμάτων Aronia και Elderberry,
εκχύλισμα ρίζας Marshmallow (Althaea radix), 
εκχύλισμα φρούτων Rosa canina, νερό,
σιρόπι αγάβης, συμπυκνωμένος χυμός λεμονιού

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τον υπεύθυνο 
πωλήσεων της Uplab ή επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της εταιρείας.
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Τα δραστικά συστατικά των εκχυλισμάτων Aronia 
και Elderberry λαμβάνονται με καινοτόμο και 
κατοχυρωμένη με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας μέθοδο. 
Το Fenactive™ έχει ευεργετικές ιδιότητες για την 
ανθρώπινη υγεία, συμπεριλαμβανομένης της 
αντιμετώπισης του κοινού κρυολογήματος, της 
γρίπης, των βακτηριακών λοιμώξεων και του 
πυρετού. Εσωτερικές in-vitro μελέτες έχουν δείξει 
ότι ο συνδυασμός των εκχυλισμάτων Aronia και 
Elderberry διαθέτει αξιοσημείωτες αντιβακτηριακές, 
αντι-ιικές και αντιφλεγμονώδεις ιδιότητες, οι 
οποίες μπορεί να οδηγήσουν στη μείωση των 
συμπτωμάτων των λοιμώξεων του ανώτερου 
αναπνευστικού συστήματος, καθώς και να μειώσουν 
το χρόνο αποκατάστασης. Όλα τα συστατικά δρουν 
συνεργιστικά και ενισχύουν την ανοσολογική 
λειτουργία, ενισχύοντας την παραγωγή κυτοκινών, 
οι οποίες διεγείρουν το ανοσοποιητικό σύστημα και 
βοηθούν στην προστασία του οργανισμού από τις 
ασθένειες. Επιπλέον, οι πολυφαινόλες από Aronia 
και Elderberry είναι πολύ ισχυρά αντιοξειδωτικά 
και εμποδίζουν την ικανότητα του ιού της γρίπης να 
μολύνει τα κύτταρα.

�FENACTIVE ™ - ένας μοναδικός συνδυασμός 
εκχυλισμάτων Elderberry και Aronia, με 
τυποποιημένη περιεκτικότητα σε πολυφαινόλες 
και δράση:
�Αντιβακτηριακή έναντι των  gram+ βακτηρίων 
Staphylococcus aureus, στρεπτόκοκκων ομάδας 
C και G, και gram- βακτηρίων Branhamella 
catarrhalis σε υγρές καλλιέργειες,
�Ανασταλτική του πολλαπλασιασμού των 
παθογόνων ιών της γρίπης τύπου Α και Β,
�Αντι-ιική: τα συστατικά της Aronia melanocarpa 
επιδεικνύουν αντι-ική δράση έναντι των ιών της γρίπης.

ΑΝΤΙΒΑΚΤΗΡΙΑΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
Η αντιβακτηριακή δράση ενός συνδυασμού 
τυποποιημένων εκχυλισμάτων Aronia melano-
carpa και Sambucus nigra (25% ανθοκυανινών) 
εξετάστηκε έναντι των βακτηριακών στελεχών 
Staphylococcus aureus και E.coli και μελετήθηκε 
σε διαφορετικές συγκεντρώσεις. Τα αποτελέσματα 
που προέκυψαν δείχνουν ότι η αναστολή της 
ανάπτυξης του S.aureus ήταν εξαρτώμενη από τις 
συγκεντρώσεις και τις περιεκτικότητες:

ΑΝΤΙ-ΙΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
Έχει αποδειχθεί ότι τα φλαβονοειδή είναι από τους 
κύριους παράγοντες που συμβάλλουν στη δράση 
κατά της γρίπης (5,7,3',4-tetra-0-methyl-querce-
tin και dihydromyricetin-3-yl3,4,5-trihydroxycy-
clohexa necarboxylate).
Αυτά τα φλαβονοειδή δεσμεύονται σε σωματίδια του 
ιού Η1Ν1 οδηγώντας σε αδυναμία του ιού Η1Ν1 
να εισέλθει σε κύτταρα-ξενιστές, αποτρέποντας με 
αυτόν τον τρόπο τη μόλυνση από τον ιό. Βάσει της 
βιβλιογραφίας, φαίνεται ότι το Εlderberry περιέχει 
αντι-ιικά φλαβονοειδή τα οποία αναστέλλουν την 
αντιγραφή των κοινών στελεχών της γρίπης Α και Β 
ανθρώπου και ζώων, και προλαμβάνουν τη λοίμωξη 
από τον ιό H1N1 in vitro.

Fig.2. Microdilution technique for 
antimicrobialsusceptibility testing of S. aureus.

Fenadive concentration: 1-50, 2 - 25, 3 -12.5, 4 - 6.25, 
5 - 3.125 (mg/ml)

Fig.1 Disk diffusion test.
Negative control- disc without test 

compounds.
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