
Πόσιμο συμπλήρωμα διατροφής

Καινοτόμος συνδυασμός
5 συστατικών για την υγεία
του πεπτικού συστήματος
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+ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ, ΕΓΚΥΕΣ ΚΑΙ ΘΗΛΑΖΟΥΣΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ
+ ΔΕΝ ΠΡΟΚΑΛΕΙ ΣΥΣΠΑΣΕΙΣ  + ΔΕΝ ΠΡΟΚΑΛΕΙ ΠΟΝΟ + ΔΕΝ ΠΡΟΚΑΛΕΙ ΕΘΙΣΜΟ

Διεγείρει την φυσιολογική κίνηση
του εντέρου

Μαλακώνει τα κόπρανα
και μειώνει τον πόνο

Έχει πρεβιοτικές 
ιδιότητες

Αποκαθιστά την εντερική 
μικροχλωρίδα

Αυξάνει την ενέργεια
και συμβάλλει στη ζωτικότητα

Καινοτόμος συνδυασμός
5 συστατικών για την υγεία
του πεπτικού συστήματος



ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΦΥΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ
ACTILIGHT®  FIBERS
βελτιώνει τη διέλευση του εντερικού περιεχομένου, 
μειώνει τη δυσκοιλιότητα και την εντερική δυσφορία, 
ενεργοποιεί τον αμυντικό μηχανισμό του οργανισμού και 
διαθέτει ισχυρές πρεβιοτικές ιδιότητες.

*Συμπυκνωμένες ίνες από ζαχαρότευτλα. Φρουκτοολιγοσακχαρίτες που βρίσκο-
νται φυσικά στο σιτάρι, κριθάρι, σίκαλη, σπαράγγια, μπανάνες, αγκινάρα και 
πολλά άλλα. Ένα κουταλάκι του γλυκού Actilight® ισοδυναμεί με 10 μπανάνες 
ή 700 γραμμάρια σίκαλης και ως εκ τούτου είναι οι ισχυρότερες ίνες, ενώ η 
αποτελεσματικότητά τους έχει επιβεβαιωθεί από πολλές κλινικές μελέτες.

NUTRIOSE® FM 06
εξαιρετικά στοχευμένο πρεβιοτικό - ρυθμίζει επιλεκτικά 
τη σύνθεση της εντερικής μικροχλωρίδας, αυξάνει τον 
αριθμό των καλών βακτηρίων στο πεπτικό σύστημα 
ενώ ταυτόχρονα μειώνει τον αριθμό των επιβλαβών 
βακτηρίων, όπως το Clostridium perfingens.

*Καινοτόμες διαλυτές ίνες με πολύτιμες ιδιότητες για το πεπτικό, που 
προέρχονται από τον αραβόσιτο. Η δράση τους επιβεβαιώνεται από 
πολλές μελέτες. Με την αποσύνθεση τους, γίνονται μακροχρόνια πηγή 
ενέργειας και διατηρούν τα φυσιολογικά επίπεδα γλυκόζης στο αίμα. 

ΛΑΚΤΟΥΛΟΖΗ
• δεσμεύει νερό και ηλεκτρολύτες, μαλακώνοντας τα κόπρανα 
και αποκαθιστώντας το φυσιολογικό ρυθμό του εντέρου
• αποτελεσματικό φυσικό και ασφαλές καθαρτικό, κατάλ-
ληλο για μακροχρόνια χρήση.
ΑΣΦΑΛΕΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ, ΕΓΚΥΕΣ ΚΑΙ ΘΗΛΑΖΟΥΣΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ

*Η λακτουλόζη ανήκει στην ομάδα των οσμωτικών καθαρτικών. Είναι 
δομικός δισακχαρίτης που δεν απορροφάται από τον οργανισμό, αλλά 
αποβάλλεται με τα κόπρανα. Έχει και πρεβιοτική δράση που είναι σημαντική 
για την φυσιολογική λειτουργία του πεπτικού συστήματος.

ΙΝΟΥΛΙΝΗ
διεγείρει την ανάπτυξη των προβιοτικών, με αποτέλεσμα 
την ανακούφιση από τη δυσκοιλιότητα, μειώνει τον αριθμό 
των παθογόνων βακτηρίων, αυξάνει την απορρόφηση των 
θρεπτικών ουσιών στο έντερο και ενισχύει το ανοσοποιητικό.

ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΕΓΚΥΟΥΣ, ΒΡΕΦΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΑ ΠΑΙΔΙΑ

*Φυτικό πρεβιοτικό που βρίσκεται σε πολλά φυτά. Η δράση της διεγείρει την 
ανάπτυξη προβιοτικών όπως τα είδη Bifidobacterium και Lactobacillus που 
έχουν ευεργετική επίδραση στην υγεία. Συνιστάται η χρήση της από μικρή 
ηλικία, επειδή έχει θετική επίδραση στην υγεία του παιδιού. 

ΧΥΜΟΣ ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΥ
• ρυθμίζει τη λειτουργία του εντέρου
• παρέχει απλά σάκχαρα που προσελκύουν υγρά στο έντερο
• είναι πλούσιος σε διαλυτές ίνες και σορβιτόλη, τα οποία 
είναι αποτελεσματικά στη δυσκοιλιότητα.



ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

• Γενική αίσθηση δυσφορίας
• Μετεωρισμός / φούσκωμα
• Πόνος / δυσπεψία (καούρα)
• Μειωμένη απορρόφηση  
   απαραίτητων ουσιών
• Ακανόνιστα κόπρανα

• Μη τακτική κίνηση του εντέρου
• Δυσκολία κένωσης κοπράνων
• Κόπρανα σκληρά και διογκωμένα
• Αίσθηση ατελούς κίνησης
  του εντέρου
• Πόνος, πίεση, σφίξιμο στο ορθό

• Το Laxomax μαλακώνει τα 
κόπρανα και μειώνει την πίεση 
και τον πόνο στις αιμορροΐδες, 
τη ρήξη του πρωκτού και την 
πρωκτική δυσφορία

• Για σταδιακή και άνετη κίνηση
   του εντέρου χωρίς πόνο & συσπάσεις
• Πριν από χειρουργικές επεμβάσεις
• Πριν από ουρολογικές, ορθικές,  
   γαστρεντερολογικές εξετάσεις
• Πριν τον τοκετό

ΑΡΓΗ ΠΕΨΗ

ΑΙΜΟΡΡΟΪΔΕΣ

ΔΥΣΚΟΙΛΙΟΤΗΤΑ

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ



Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τον υπεύθυνο 

πωλήσεων της Uplab ή επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της εταιρείας.

UPLAB Ε.Π.Ε.
Τ 210 28 44 333 | E info@uplab.gr | www.uplab.gr

Αριθμός θετικών κατά gram βακτηρίων Clostridium 

perfringens (που προκαλούν διάρροια) στα ανθρώπινα 
κόπρανα πριν και μετά από 14 ημέρες λήψης NUTRIOSE® 06.

Μείωση του pH των κοπράνων μετά τη λήψη του NUTRIOSE®
Σημαντική μείωση στο pH των κοπράνων παρατηρήθηκε 
μετά από μια σύντομη ή μακρά περίοδο λήψης NUTRIOSE® 
06. Στη δοκιμή, το pH των κοπράνων ήταν 6,67 πριν από 
την παρεμβατική φάση και 5,99 μετά την  περίοδο 14 
ημερών λήψης του NUTRIOSE® 06.
Literature: “Effects of a soluble fiber, with excellent tolerance, NUTRIOSE® 06, on the gut ecosystem: 
a review LEFRANC-MILLOT C1, WILS D1, NEUT C2, SANIEZ-DEGRAVE MH1 • 1 ROQUETTE Freres, 
F-62080 Lestrem • 2 Faculte des Sciences pharmaceutiques et biologiques, F-59008 Lille”
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Πριν Μετά

ΑΠΟΔΕΔΕΙΓΜΕΝΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ


