Οξύτητα, παλινδρόμηση, δυσκολία στην πέψη;
Βοήθησε το στομάχι σου με τη δράση του NeoBianacid.

Το NeoBianacid προστατεύει
το στομάχι σχηματίζοντας
έναν φραγμό που χαρίζει
γρήγορη ανακούφιση.
Και στη διάρκεια της κύησης
και για παιδιά από 6 ετών και άνω.
www.aboca.com

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
Από την Έρευνα της Aboca, το NeoBianacid:
ένας νέος τρόπος για την αντιμετώπιση της οξύτητας,
της παλινδρόμησης και της δυσκολίας στην πέψη
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Poliprotect®: το μοριακό σύμπλοκο
στο οποίο βασίζεται η δράση του NeoBianacid
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Πότε είναι χρήσιμο το NeoBianacid
Κατάλληλο και κατά τη διάρκεια της κύησης και της
 γαλουχίας, καθώς και για παιδιά ηλικίας άνω των 6 ετών
Οξύτητα, παλινδρόμηση και δυσκολία στην πέψη:
Διατηρούμε την καλή υγεία του στομάχου
Τρόπος ζωής
Διατροφή
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ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΤΗΣ ABOCA, ΤΟ NEOBIANACID:
ΕΝΑΣ ΝΕΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ
ΤΗΣ ΟΞΥΤΗΤΑΣ, ΤΗΣ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ
ΔΥΣΚΟΛΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΨΗ
Η καούρα, ο πόνος και η αίσθηση της οξύτητας είναι πολύ συχνά συμπτώματα.
Είναι τόσο συνηθισμένα, που σχεδόν όλοι τα έχουν νιώσει τουλάχιστον μία φορά.
Αν και δεν έχουν σοβαρές συνέπειες στους περισσότερους ανθρώπους, επηρεάζουν τη
γενική κατάσταση της υγείας και την ποιότητα ζωής. Εμφανίζονται όταν οι βλεννογόνοι
του οισοφάγου και του στομάχου προσβάλλονται από την οξύτητα των γαστρικών
υγρών και οφείλονται σε γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση, γαστρίτιδα ή δυσπεψία
(δυσκολία στην πέψη). Για να μάθετε περισσότερα, κοιτάξτε το πλαίσιο στη σελ. 4.
Για την αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων είναι χρήσιμο να αποκατασταθεί
η ισορροπία μεταξύ της έκκρισης οξέος, απαραίτητη για την σωστή λειτουργία
του σώματός μας, με την προστατευτική ικανότητα της βλέννας που επικαλύπτει
τον βλεννογόνο.
Το NeoBianacid είναι ένα προϊόν που ενισχύει την προστασία του
στομάχου και του οισοφάγου, παρέχοντας γρήγορη ανακούφιση από την
καούρα, τον πόνο και την αίσθηση οξύτητας.
Το NeoBianacid, χάρη στα φυτικά και ανόργανα σύμπλοκά του, σχηματίζει ένα φιλμ
με δράση φραγμού πάνω στον βλεννογόνο, αντιμετωπίζοντας την οξύτητα,
την παλινδρόμηση και τη δυσκολία στην πέψη.
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ΓΙΑ ΝΑ ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΓΑΣΤΡΟΟΙΣΟΦΑΓΙΚΗ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ
Είναι η άνοδος του γαστρικού περιεχομένου στον οισοφάγο.
Μπορεί να συμβεί και περιστασιακά, λόγω της υπερβολικής
διάτασης του στομάχου (για παράδειγμα, μετά από ένα μεγάλο
γεύμα) ή της μείωσης του τόνου του γαστροοισοφαγικού
σφιγκτήρα, όπως, για παράδειγμα, μετά την πρόσληψη
ερεθιστικών ουσιών.
Όταν τα γαστρικά υγρά έρχονται σε επαφή με τον οισοφάγο,
εμφανίζονται συμπτώματα όπως καούρα, αίσθηση οξύτητας
και μερικές φορές πόνος. Η παλινδρόμηση οξέος μπορεί
να προκαλέσει και βραχνάδα και βήχα· ειδικά τη νύχτα.
Τα συμπτώματα γίνονται πιο έντονα κατά τον ύπνο, επειδή
η ύπτια θέση ευνοεί την άνοδο των γαστρικών υγρών.
ΓΑΣΤΡΙΤΙΔΑ
Είναι φλεγμονή του βλεννογόνου του στομάχου. Στις
περισσότερες περιπτώσεις οφείλεται στο άγχος, τις λοιμώξεις
και τη δράση των ερεθιστικών ουσιών, όπως για παράδειγμα τα
φάρμακα που βλάπτουν το γαστρεντερικό σύστημα, στα οποία
περιλαμβάνονται τα αντιφλεγμονώδη ΜΣΑΦ.
ΔΥΣΠΕΨΙΑ
Είναι μια διαταραχή που οφείλεται σε δυσκολίες στην πέψη.
Εκδηλώνεται με την εμφάνιση, κυρίως μετά τα γεύματα,
συμπτωμάτων που διαφέρουν από περίπτωση σε περίπτωση:
αίσθηση πληρότητας και βαρυστομαχιάς, καούρας και μερικές
φορές πόνου, φουσκώματος και μετεωρισμού.
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POLIPROTECT®: ΤΟ ΜΟΡΙΑΚΟ ΣΥΜΠΛΟΚΟ
ΣΤΟ ΟΠΟΙΟ ΒΑΣΙΖΕΤΑΙ Η ΔΡΑΣΗ ΤΟΥ NEOBIANACID
Εφαρμόζοντας αυστηρές μεθόδους
επιστημονικής έρευνας και
σύγχρονες τεχνολογίες, η Aboca
ανέπτυξε το Poliprotect®, ένα
συνεργιστικό μοριακό σύμπλοκο
πολυσακχαριτών (μοριακό βάρος
> 20.000 Dalton) και ανόργανων
συστατικών (Ασβεστόλιθος και
Ναχκολίτης).

Με

Συνεργιστικό μοριακό σύμπλοκο
πολυσακχαριτών και ανόργανων συστατικών
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Η φυσιολογική βλέννα αποτελείται ουσιαστικά από βλεννίνη και διττανθρακικό
νάτριο. Η βλεννίνη σχηματίζει στον βλεννογόνο ένα στρώμα που δρα ως φραγμός
στα γαστρικά υγρά. Το διττανθρακικό νάτριο εξουδετερώνει το οξύ που μπορεί
να διασχίσει κατά λάθος το φράγμα, προστατεύοντας έτσι τον βλεννογόνο από την
επιθετική δράση.
Το Poliprotect® αποτελείται από ένα πολυσακχαριδικό συστατικό, το οποίο
συμμετέχει στη δράση φραγμού και ένα ανόργανο συστατικό.
ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΒΛΕΝΝΑ
Επικαλύπτει τον βλεννογόνο
σχηματίζοντας μία μεμβράνη
που λειτουργεί ως φραγμός και
προστατεύει από την επαφή
με τα γαστρικά υγρά.

POLIPROTECT®
Ολοκληρώνει την προστατευτική
λειτουργία της βλέννας. Η προστατευτική
δράση του Poliprotect® επιτυγχάνεται με τη
συνεργιστική δράση του πολυσακχαριδικού
συστατικού με το ανόργανο.

ΒΛΕΝΝΙΝΗ
Γλυκοπρωτεΐνη υψηλού ιξώδους
που ασκεί δράση φραγμού.

ΠΟΛΥΣΑΚΧΑΡΙΔΙΚΟ
ΣΥΣΤΑΤΙΚΟ
Προσκολλάται στον βλεννογόνο χάρη
στις ειδικές βλεννοπροσκολλητικές
ιδιότητές του, δημιουργώντας μια
μεμβράνη με δράση φραγμού.

ΔΙΤΤΑΝΘΡΑΚΙΚΟ ΝΑΤΡΙΟ
Διαχέεται μέσα στη βλεννίνη και
εξουδετερώνει το οξύ που είναι
κοντά στον βλεννογόνο.

ΑΝΟΡΓΑΝΟ ΣΥΣΤΑΤΙΚΟ
Διαχέεται μέσα στο το πολυσακχαριδικό
συστατικό και μιμείται τη δράση του
διττανθρακικού νατρίου που υπάρχει
φυσιολογικά στη βλέννα, επιτρέποντας
να διατηρηθεί, κοντά στον
βλεννογόνο, ένα pH που δεν
του προκαλεί βλάβες.
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H+

H+

H+

H+

Η δράση του Poliprotect® συμπληρώνεται από το κλάσμα φλαβονοειδών
που, χάρη στις αντιοξειδωτικές του ιδιότητες, αντιμετωπίζει τον ερεθισμό που
οφείλεται στις ελεύθερες ρίζες.
Η προστατευτική μεμβράνη που σχηματίζεται από το NeoBianacid, εκτός
από το ότι λειτουργεί ως φραγμός, δημιουργεί ένα μικροπεριβάλλον που
διατηρεί την ακεραιότητα και τη λειτουργικότητα των βλεννογόνων.
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ΠΟΤΕ ΕΙΝΑΙ ΧΡΗΣΙΜΟ ΤΟ NEOBIANACID
Το NeoBianacid ενδείκνυται για την αντιμετώπιση προβλημάτων που συνδέονται
με την οξύτητα, όπως είναι η καούρα, ο πόνος, η γαστροοισοφαγική
παλινδρόμηση και η γαστρίτιδα (φλεγμονή του τοιχώματος του στομάχου).
Επίσης ενδείκνυται για την αντιμετώπιση συμπτωμάτων που σχετίζονται με τη
δυσπεψία (δυσκολία στην πέψη), όπως είναι η καούρα, η βαρυστομαχιά και
ο μετεωρισμός. Το NeoBianacid μπορεί να λειτουργήσει προληπτικά, σε
καταστάσεις που είναι πιθανό να προκαλέσουν ερεθισμό του βλεννογόνου
(πρόσληψη μη στεροειδών αντιφλεγμονωδών/αναλγητικών φαρμάκων, περίοδοι
ψυχοσωματικού στρες, αλλαγή εποχής ή εσφαλμένος τρόπος διατροφής και ζωής).
Χάρη στον μηχανισμό δράσης του, το NeoBianacid μπορεί να χρησιμοποιηθεί
τόσο σε συνδυασμό με αναστολείς αντλίας πρωτονίων και H2-ανταγωνιστές, όσο
και σε περιόδους διακοπής της θεραπείας, σύμφωνα με τις οδηγίες του ιατρού.
gluten
free

ΜΕ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ
ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Συσκευασία των
14 δισκίων

ΚΑΙ ΣΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΤΗΣ ΚΥΗΣΗΣ ΚΑΙ
ΤΗΣ ΓΑΛΟΥΧΙΑΣ

ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΜΗ
ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΚΗ ΔΡΑΣΗ

Συσκευασία των
45 δισκίων

ΕΙΝΑΙ ΕΝΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ
0373
Διαβάστε προσεκτικά τις προειδοποιήσεις και τις οδηγίες χρήσης.
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Κατάλληλο και κατά τη διάρκεια της κύησης και της
γαλουχίας, καθώς και για παιδιά ηλικίας άνω των 6 ετών
Η οξύτητα και η παλινδρόμηση είναι αρκετά συχνά φαινόμενα κατά την
εγκυμοσύνη, επειδή οι φυσιολογικές ορμονικές και ανατομικές αλλαγές μεταβάλουν
τη λειτουργικότητα του στομάχου και του οισοφάγου. Αυτά τα προβλήματα επηρεάζουν,
αρκετά συχνά, ακόμη και τα παιδιά σχολικής ηλικίας και μπορεί να σχετίζονται
με αλλαγές στις διατροφικές συνήθειες και τους ρυθμούς της καθημερινότητας.
Το NeoBianacid, χάρη στη μηχανική και τοπική προστατευτική του δράση, είναι
κατάλληλο για χρήση κατά την κύηση και τη γαλουχία, καθώς και για παιδιά ηλικίας
από 6 ετών και άνω.
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ΟΞΥΤΗΤΑ, ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ ΚΑΙ ΔΥΣΚΟΛΙΑ ΣΤΗΝ ΠΕΨΗ:
ΔΙΑΤΗΡΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΑΛΗ ΥΓΕΙΑ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΧΟΥ
Τρόπος ζωής
Μειώστε το υπερβολικό βάρος: Το υπερβολικό βάρος και η παχυσαρκία μπορούν
να επιδεινώσουν σημαντικά την παλινδρόμηση.
Μην τρώτε γρήγορα γεύματα και/ή σε ακατάλληλες ώρες, και μασάτε καλά
το φαγητό.
Αφήστε να περάσουν τουλάχιστον δύο ώρες μετά το τελευταίο γεύμα, πριν
ξαπλώσετε ή πάτε για ύπνο.
Ανασηκώστε το κρεβάτι κατά περίπου 20 εκατοστά, στην πλευρά του κεφαλιού,
για να μειώσετε τη νυκτερινή παλινδρόμηση.
Αποφύγετε το κάπνισμα και τα αλκοολούχα ποτά.
Μην φοράτε ρούχα που συμπιέζουν την κοιλιά (σφιχτά ρούχα και ζώνες).
Μετά το γεύμα, εξασκηθείτε με χαλαρωτικές και μη επίπονες δραστηριότητες
και αποφύγετε σωματικές δραστηριότητες που απαιτούν έντονη προσπάθεια.
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Διατροφή
Διακόψτε ή μειώστε την κατανάλωση καφέ, τσαγιού, αναψυκτικών κόλα και
ανθρακούχων ποτών.
Αποφύγετε ή μειώστε την κατανάλωση ζωμού κρέατος και σοκολάτας.
Μαγειρέψτε με απλό τρόπο, μειώνοντας τα λιπαρά καρυκεύματα (λάδι, βούτυρο,
μαγιονέζα, κ.λπ.), τα οποία επιβραδύνουν τη γαστρική κένωση και μειώνουν
τον τόνο του κάτω σφιγκτήρα, αυξάνοντας την πιθανότητα παλινδρόμησης.
Αποφύγετε ή τουλάχιστον περιορίστε την πρόσληψη λιπαρών και πικάντικων
τροφίμων.
Προσπαθήστε να εντοπίσετε μόνοι σας τα τρόφιμα που επιδεινώνουν την πέψη
ή την παλινδρόμηση οξέος.
Αποφύγετε να τρώτε μεγάλα γεύματα, ειδικά το βράδυ, και προσπαθήστε
να διανέμετε τα γεύματα με κανονικότητα κατά τη διάρκεια της ημέρας.
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˿̢̞̖̩̜̪̘̖́̚
̨̡̩̤̪̦̖̟̖̞̩̤̪̖̦̞̤̀̓̚

̢̧̢̨̡̢̝̦̮̥̤̖̩̤̝̠̞̥̤̦̖̗̦̞̋̾̀́̚̚̚̚
̧̨̧̨̡̨̢̨̩̞̠̞̩̖̥̦̤̗̠̖̩̩̤̪̩̜̫̜̓̀̾̓̚
Είμαστε όλοι φτιαγμένοι από το ίδιο υλικό: τον γενετικό κώδικα. Το DNA.
Φυτά, ζώα, άνθρωποι: απαντούμε όλοι στην ίδια γλώσσα και είμαστε αλληλένδετοι.
Για να θεραπεύσουμε τον άνθρωπο, εμείς στην Aboca μελετούμε αυτόν τον κώδικα,
εκείνους τους δεσμούς, και ανακαλύπτουμε φυτικά μοριακά σύμπλοκα που θεραπεύουν
τον άνθρωπο γιατί μιλούν την ίδια γλώσσα με αυτόν.
Είναι από τη συνάντηση ανάμεσα στον κόσμο των φυτών, την επιστήμη και την καινοτομία
που δημιουργούνται τα προϊόντα μας.
Με ένα ολοκληρωμένο σύστημα που αρχίζει από την 100% βιολογική καλλιέργεια, από
την φυτοχημική και βιολογική έρευνα, μέχρι την παραγωγή, στην Aboca οι γνώσεις και
η εμπειρία μας αποτελούν θεμέλιο για την παρασκευή προϊόντων που ανταποκρίνονται
στις ανάγκες υγείας παρέχοντας λύσεις θεραπείας που υπολογίζουν την υγεία του αύριο.
Όλα αυτά τα κάνουμε από την αρχή της ιστορίας μας αγναντεύοντας ένα πιο ψηλό
σημείο του ορίζοντα, αναζητώντας με την δουλειά μας όφελος και για την κοινότητα.
Μια δέσμευση που έχουμε επιλέξει να κατοχυρώσουμε και μέσα από το Καταστατικό της
Aboca, που επίσημα αποτελεί Benefit Corporation.
Αυτό σημαίνει ότι δεσμευόμαστε να δραστηριοποιούμαστε με υπεύθυνο, βιώσιμο και
διαφανή τρόπο έναντι της κοινότητας, των ατόμων και του περιβάλλοντος.

Παράγεται από την: Aboca S.p.A. Società Agricola
Loc. Aboca, 20 - 52037 Sansepolcro (AR) – Italia
Υπεύθυνος διανομής: Marathon Trading, 35 Kilkis Avenue,
2234 Latsia, Nicosia, Cyprus
www.aboca.com
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Aboca | Καινοτομία για την υγεία.

