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Το GoImmune STRONG είναι ένα καινοτόμο συμπλήρωμα 
διατροφής, με πράσινη πρόπολη Βραζιλίας, Pau D' Arco 
(Tabebuia avellanedae), εκχύλισμα φύλλων ελιάς (Olea 
europea), διγλυκινικό ψευδάργυρο και οργανικό σελήνιο 
για την ενίσχυση της φυσιολογικής λειτουργίας του 
ανοσοποιητικού συστήματος.
Eίναι αποτέλεσμα 2 εργαστηριακών μελετών που 
τεκμηριώνουν τις αντιικές, αντιμικροβιακές και 
αντιβακτηριακές ιδιότητες των συστατικών του και τη 
συμβολή του στη θωράκιση του οργανισμού έναντι των 
εποχικών λοιμώξεων:

Η πράσινη πρόπολη Βραζιλίας είναι ένας ειδικός τύπος 
πρόπολης που αποτελείται από μεγάλες ποσότητες 
φαινολικών ενώσεων, κυρίως artepillin C, p-coumaric 
acid, τριτερπένια, αιθέρια έλαια, φλαβονόλες κλπ. 
Έχει αποτελέσει αντικείμενο εκτεταμένων ερευνών 
παγκοσμίως, οι οποίες τεκμηριώνουν τις αντιικές, 
αντιβακτηριακές, κυτταροτοξικές, ανοσοδιεγερτικές, 
αντιφλεγμονώδεις, αντιμυκητιασικές ιδιότητές της.

Το Pau D' Arco (Tabebuia avellanedae) είναι ένα ιδιαί-
τερα δημοφιλές φυτό στις χώρες της Ν.Αμερικής για την 
ενίσχυση του οργανισμού. Περιέχει ναφθοκινόνες (κυρίως 
λαπαχόλη), ανθρακινόνες, βιοφλα-βονοειδή, κουμαρίνες, 
σαπωνίνες κ.α., ενώσεις με έντονη αντιβακτηριακή δράση.

Οι αντιοξειδωτικές, αντιφλεγμονώδεις, αντιμικροβιακές, 
αντιικές κ.α. ιδιότητες του εκχυλίσματος φύλλων 
ελιάς (Olea europea), είναι πλέον ευρέως γνωστές και 
υποστηρίζονται από εκτενή βιβλιογραφία και μελέτες. 

O ψευδάργυρος είναι ένα πολύτιμο ιχνοστοιχείο, και 
στο σκεύασμα βρίσκεται στη διγλυκινική μορφή, η οποία 
σύμφωνα με κλινικές μελέτες, απορροφάται καλύτερα 
και παρουσιάζει υψηλότερη βιοδιαθεσιμότητα.

Το σελήνιο έχει πολλαπλά οφέλη για την υγεία, και 
στο σκεύασμα βρίσκεται στη μορφή ζυμομυκήτων 
εμπλουτισμένων με σελήνιο (selenium-enriched 
yeast), η οποία σύμφωνα με μελέτες έχει υψηλότερη 
βιοδιαθεσιμότητα και βελτιωμένη απορρόφηση.
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Το GoImmune STRONG είναι ένα συμπλήρωμα διατροφής 
με τεκμηριωμένη αντιβακτηριακή δράση σε 2 μελέτες. 
Το 2019 διεξήχθη μελέτη από το Ινστιτούτο Ασφά-
λειας Τροφίμων, Υγείας των Ζώων και Περιβάλλοντος 
“BIOR” (EFSA Λετονίας) με σκοπό την αξιολόγηση της 
αντιβακτηριακής δράσης του και τη σύγκριση της δράσης 
του με την αμοξυκιλλίνη. Επίσης, το 2020 διεξήχθη μελέτη 
από το Τμήμα Μικροβιολογίας και Βιοτεχνολογίας, Τμήμα 
Βιολογίας του Πανεπιστημίου Λετονίας για την αξιολόγηση 
της συνεργιστικής δράσης του σκευάσματος με διάφορα 
αντιβιοτικά. Τα σημαντικότερα αποτελέσματα ήταν:

• Το GoImmune STRONG παρουσίασε 
συγκρίσιμη αντιβακτηριακή δράση 
έναντι διαφορετικών Gram+ και 
Gram- βακτηρίων, και υψηλή 
δραστικότητα έναντι δύο εκ των 
πιο κοινών βακτηρίων S.aureus και 
S.pneumoniae.

• 
• Ο ανθεκτικός στη μεθικιλλίνη 

χρυσίζων σταφυλόκοκκος (MRSA) 
αποδείχθηκε ευαίσθητος στο 
GoImmune STRONG στα in vitro 
αντιμικροβιακά τεστ ευαισθησίας.

• 

Test microorganisms (in mg/ml)

Staphylococcus 
aureus

Klebsiella
pneumoniae

Moraxella
catarrhalis

Haemophilus 
influenzae

Streptococcus 
pneumoniae

MIC MBC MIC MBC MIC MBC MIC MBC MIC MBC

0,78 1,56 12,5 12,5 >50 >50 3,13 12,5 1,56 1,56

• 
• Το GoImmune STRONG παρουσίασε συνεργιστική 

δράση με τα αντιβιοτικά που χρησιμοποιούνται 
ευρέως στις βακτηριακές λοιμώξεις του αναπνευστικού 
συστήματος.

Test microorganisms

Αντιβιοτικό
Staphylococcus aureus Klebsiella pneumoniae

Haemophilus 
influenzae

FICI Ερμηνεία FICI Ερμηνεία FICI   Ερμηνεία

Azithromycin 0,28 Συνέργειαa,b,c 1,50
Χωρίς 

αλληλεπίδρασηa,b,c 0,37   Συνέργειαa,b,c

Clarithro-
mycin

0,09 Συνέργειαa,b,c 0,53
Αθροιστική δράσηa

Χωρίς αλληλεπίδρασηb      
Συνέργειαc

0,38   Συνέργειαa,b,c

Amoxyclav 1,00
Αθροιστική δράσηa 

Αντιμεταθετική δράσηc 
Χωρίς αλληλεπίδρασηb

1,00
Αθροιστική δράσηa

Αντιμεταθετική δράσηc

Χωρίς αλληλεπίδρασηb

0,38   Συνέργειαa,b,c

a EUCAST, 200034; b Odds FC, 200335; c Fratini F. et al. 201736
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Ανθεκτικό στη µεθικιλλίνη  
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Συμπερασματικά, το GoImmune STRONG μπορεί να 
συνεισφέρει στην πρόληψη των ιογενών λοιμώξεων 
του αναπνευστικού και στην ταχύτερη ανάρρωση σε 
περίπτωση ασθένειας, ενώ σε περίπτωση βακτηριακών 
επιπλοκών, η συνδυασμένη χρήση αντιβιοτικών και 
GoImmune STRONG μπορεί να επιφέρει πρόσθετα οφέλη 
λόγω της συνεργιστικής του δράσης. 

Αυτή είναι η προστιθέμενη αξία του GoImmune STRONG στη 
θωράκιση του οργανισμού έναντι των εποχικών λοιμώξεων!

*Study “Evaluation of antimicrobial activity of plant extracts”, executed by: 
D.Kuļikovska, Institute of Food Safety, Animal Health and the Environment 
“BIOR” Laboratory of Microbiology and Pathology” 09.12.2019.
*Study “Evaluation of the synergistic activity of plant extracts with 
antibiotics”, executed by: V.Nikolajeva, Z.Petriņa, University of Latvia, Faculty 
of Biology, Department of Microbiology and Biotechnology, 18.09.2020.

Συστατικά
(ανά κάψουλα)

Δοσολογία

Προφυλάξεις
Μην το χρησιμοποιείτε σε περιπτώσεις υπερευαισθησίας σε 
κάποιο από τα συστατικά. Εάν είσαστε έγκυος ή θηλάζετε, 
συμβουλευτείτε τον ιατρό σας πριν από τη χρήση. 

Αριθ. Γνωστ. Ε.Ο.Φ.: 47020/28-4-2020

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τον υπεύθυνο 
πωλήσεων της Uplab ή επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της εταιρείας.

Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για την Ελλάδα:
UPLAB Ε.Π.Ε. | Τ 210 28 44 333 | E info@uplab.gr | www.uplab.gr
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ΓΙΑ ΕΝΗΛΙΚΕΣ

Εντατική δόση
∆όση προφύλαξης

Κατά τη διάρκεια του γεύµατος µε ένα ποτήρι νερό

2 την ηµέρα

1 την ηµέρα


