
*Καλύτερο συμπλήρωμα διατροφής 2022

Με τη δύναμη του Fenactive®: Πατενταρισμένη 
σύνθεση Aronia (Aronia melanocarpa) και 
Elderberry (Sambucus nigra L.)

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

ΧΡΥΣΉ* ΑΣΠΊΔΑ ΠΡΟΣΤΑΣΊΑΣ
ΓΊΑ ΟΛΉ ΤΉΝ ΟΊΚΟΓΕΝΕΊΑ

BERROXIN® GUMMIES
η δύναμη των πολυφαινολών σε 1 ζελεδάκι 

Συμπλήρωμα διατροφής σε ζελεδάκια 
για την ενίσχυση του ανοσοποιητικού 
συστήματος παιδιών & ενηλίκων και ασπίδα 
προστασίας έναντι εποχικών λοιμώξεων. Το 
Berroxin® Gummies έχει ανοσοδιεγερτικές, 
αντιικές & αντιφλεγμονώδεις ιδιότητες, 
θωρακίζοντας την άμυνα του οργανισμού 
σε καταστάσεις κρυολογήματος, γρίπης και 
έντονου βήχα.

Το Berroxin® Gummies περιέχει:
Fenactive®, βιταμίνη C, βιταμίνη D & σελήνιο

• Το Fenactive® περιέχει κατ’ ελάχιστο 15% ανθοκυανίνες 
& 25% πολυφαινόλες

• Οι πολυφαινόλες των Aronia και Elderberry είναι τα
πιο ισχυρά αντιοξειδωτικά, με τους υψηλότερους
δείκτες κλίμακας ORAC

• Η βιταμίνες C, D και το σελήνιο ενισχύουν τη δράση
του Fenactive® στην τόνωση του ανοσοποιητικού

• 1 ζελεδάκι την ημέρα για παιδιά από 4 ετών επαρκεί
για την θωράκιση του ευαίσθητου ανοσοποιητικού
τους.

Με φυσική πηκτίνη (χωρίς ζελατίνη & χρωστικές)

ΣΥΝΊΣΤΏΜΕΝΉ ΉΜΕΡΉΣΊΑ ΔΟΣΉ

Παιδιά 4 έως 13 ετών 1 ζελεδάκι την ημέρα.

Παιδιά άνω των 13 ετών 
& ενήλικες:

2 ζελεδάκια την ημέρα.

Συσκευασία: 60 gummies    

ΧΡΥΣΗ* ΑΣΠΙ∆Α ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΓΙΑ ΟΛΗ ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

Κλινικά αποδεδειγμένη αποτελεσματικότητα
σε καταστάσεις κρυολογήματος & γρίπης.



ΤΊ ΕΊΝΑΊ ΤΟ FENACTIVE®;

Το Fenactive® είναι μια καινοτόμος πατενταρισμένη σύνθεση 
από διπλά τυποποιημένα εκχυλίσματα Aronia (Aronia 
melanocarpa) και Elderberry (Sambucus nigra L.), 
τυποποιημένα για περιεκτικότητα σε:
πολυφαινόλες ≥ 25% & ανθοκυανίνες ≥ 15%

Πλήθος μελετών in-vivo & in-vitro, αποδεικνύουν ότι το 
Fenactive® διασφαλίζει:
• αποτελεσματική πρόληψη και αντιμετώπιση λοιμώξεων 

του ανώτερου αναπνευστικού συστήματος ιικής και 
βακτηριακής προέλευσης (αναστολή της προσκόλ-
λησης του ιού στα κύτταρα ξενιστές, αναστολή της 
αναπαραγωγής και μετάδοσής του από κύτταρο 
σε κύτταρο και διέγερση της απόκρισης του 
ανοσοποιητικού),

• πρόληψη & υποστήριξη της θεραπείας καταστάσεων 
που συνδέονται με το οξειδωτικό στρες.

ΤΊ ΚΑΝΕΊ ΤΟ FENACTIVE® ΜΟΝΑΔΊΚΟ;
Ή σύνθεσή του: τα Aronia και Elderberry είναι από τα 
φρούτα με τους υψηλότερους δείκτες στην κλίμακα ORAC 
(Ικανότητα Απορρόφησης Ριζών Οξυγόνου). 
Είναι αξιοσημείωτο ότι, σύμφωνα με τελευταίες μελέτες, 
το Fenactive® επιδεικνύει πιο σημαντική αντιική και 
ανοσοδιεγερτική δράση, από ότι τα εκχυλίσματα Aronia 
και Elderberry χωριστά.

Οι πατέντες του: 
• αίτηση για διεθνές δίπλωµα ευρεσιτεχνίας για την 

αντιική δράση του Fenactive®. 
• καινοτόμος μέθοδος παραγωγής, κατοχυρωµένη µε 

διεθνές δίπλωµα ευρεσιτεχνίας.

Οι μελέτες του: 17 προκλινικές, κλινικές και εργαστηριακές 
μελέτες πιστοποιούν την αντιική, αντιβακτηριακή και 
αντιφλεγμονώδη δράση του Fenactive®. Ενδεικτικά:
• Αναστολή του ανθρώπινου ιού της γρίπης Α και του 

ανθρώπινου βήτα κορονοϊού-1 από το μείγμα διπλά 
τυποποιημένων εκχυλισμάτων Aronia melanocarpa 
και Sambucus nigra L. (Ochnik et al., Pharmaceuticals 
2022, 15, 619)

• Ανάπτυξη αποτελεσματικής θεραπείας για την 
ενίσχυση του ανοσοποιητικού συστήματος και την 
πρόληψη της λοίμωξης από τον κορονοϊό SARS-
CoV-2 (in house-on going). 

Δείτε εδώ τις μελέτες του Fenactive®: 

BERROXIN® IMMUNO 

Συμπλήρωμα διατροφής που συμβάλλει 
τεκμηριωμένα στην ενίσχυση του ανοσο-
ποιητικού συστήματος σε καταστάσεις 
κρυολογήματος και γρίπης καθώς και 
στην προστασία του οργανισμού από το 
οξειδωτικό στρες. 
Το Berroxin® Immuno είναι φυσικό προϊόν, 
φυτικής προέλευσης, με πατενταρισμένη 
σύνθεση, για παιδιά από 3 ετών και 
ενήλικες, με ευχάριστη γεύση & ιδιότητες 
αποδεδειγμένες επιστημονικά. 

Το Berroxin® Immuno περιέχει:
• Fenactive® 
• εκχύλισμα ρίζας αλθαίας (Althaea radix)
• εκχύλισμα φρούτων αγριοτριανταφυλλιάς (Rosa canina)
• σιρόπι αγαύης
• συμπυκνωμένο χυμό λεμονιού. 

Ίδιότητες των υπόλοιπων συστατικών του Berroxin® Immuno
Εκχύλισμα ρίζας αλθαίας (Althaea radix):
αντιβακτηριακές, αντιμυκητιασικές, αντιφλεγμονώδεις,
αντιμικροβιακές, αντιβηχικές και αποτοξινωτικές 
ιδιότητες έναντι συμπλόκων και ελεύθερων ριζών.

Εκχύλισμα φρούτων αγριοτριανταφυλλιάς (Rosa canina):
φυσική πηγή βιταμίνης C, πλούσιο σε βιοφλαβονοειδή, 
με θεραπευτικές ιδιότητες έναντι φλεγμονωδών και 
ανοσολογικών αποκρίσεων, πυρετού & κρυολογήματος.

100% φυσικό προϊόν, χωρίς ζάχαρη.

ΣΥΝΊΣΤΏΜΕΝΉ ΉΜΕΡΉΣΊΑ ΔΟΣΉ

Καταστάσεις κρυολογήματος και γρίπης:

Παιδιά 3 έως 5 ετών 2,5 ml, 3 φορές την ημέρα.

Παιδιά 6 έως 12 ετών 2,5 - 5 ml, 3-4 φορές την ημέρα.

Παιδιά άνω των 12 
ετών & ενήλικες

5 ml, 4 φορές την ημέρα.

Ενίσχυση ανοσοποιητικού:

Παιδιά 3 έως 5 ετών 2,5 ml, 2 φορές την ημέρα.

Παιδιά 6 έως 12 ετών 2,5 - 5 ml, 2 φορές την ημέρα.

Παιδιά άνω των 12 
ετών & ενήλικες

5 ml, 2 φορές την ημέρα.

Συσκευασία: 120ml 
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