Αντιμετωπίζει τη διάροια
και επαναεξισορροπεί το έντερο
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LENODIAR: ΜΙΑ ΝΕΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΠΟΥ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΕΙ ΤΗ ΔΙΑΡΡΟΙΑ
ΜΕ ΣΕΒΑΣΜΟ ΣΤΟ ΕΝΤΕΡΟ
Στη βάση της διάρροιας υπάρχει μια κατάσταση ερεθισμού και φλεγμονής του εντερικού
βλεννογόνου με επακόλουθες κυτταρικές βλάβες και σημαντική απώλεια υγρών. Επομένως,
είναι σημαντική η επέμβαση στον εντερικό βλεννογόνο που πρέπει να προστατευθεί από
περαιτέρω βλάβη ώστε να ευνοηθεί η αποκατάσταση της λειτουργίας του εντέρου.
Γι’ αυτό η Aboca ανέπτυξε το Lenodiar ένα προϊόν που μειώνει τις
διαρροϊκές κενώσεις και ομαλοποιεί τη σύσταση των κοπράνων,
ευνοώντας μια ταχεία ισορροπία των εντερικών λειτουργιών.
Το Lenodiar δρα χάρη στο Actitan, ένα φυτικό μοριακό σύμπλοκο που αντιμετωπίζει τη
φλεγμονή του εντερικού βλεννογόνου, χάρη σε δύο μηχανισμούς δράσης:

1

Προστατευτική δράση, που επιτυγχάνεται μέσω του σχηματισμού
μιας μεμβράνης με δράση φραγμού η οποία περιορίζει την επαφή με
μικροοργανισμούς και παράγοντες ερεθισμού·

2

Αντιοξειδωτική δράση, που αντιμετωπίζει τον ερεθισμό
του βλεννογόνου.

Χάρη στη συνέργεια των δράσεων, το προϊόν ενεργεί με σεβασμό στη φυσιολογία του
εντέρου και στην ισορροπία της βακτηριακής χλωρίδας,
Το Lenodiar είναι διαθέσιμο σε δύο σκευάσματα:
ειδικό για παιδιά από την ηλικία του 1 έτους, σε φακελάκια με κόκκους·
ειδικό για ενήλικες και εφήβους από την ηλικία των 12 ετών, σε κάψουλες.

Η ΔΙΑΡΡΟΙΑ: ΤΙ ΕΙΝΑΙ;

Η διάρροια είναι ένα πολύ κοινό πρόβλημα που αφορά ενήλικες και παιδιά, το οποίο
χαρακτηρίζεται από ταχεία και συχνή προώθηση (περισσότερες από τρεις κενώσεις
ημερησίως) άφθονων και ελλιπώς σχηματισμένων κοπράνων. Αυτή η κατάσταση
οφείλεται σε αύξηση της έκκρισης ή/και σε μια μειωμένη απορρόφηση των υγρών,
που συνδέεται με μια αύξηση στην εντερική κινητικότητα. Εκτός από την ταλαιπωρία
και τον πόνο, η διάρροια εγκυμονεί κίνδυνο αφυδάτωσης, απώλειας βιταμινών και
ανόργανων συστατικών και μια ανισορροπία της εντερικής βακτηριακής χλωρίδας.
Οι πιο κοινές μορφές είναι οι οξείες και συνήθως διαρκούν 5 έως 7 ημέρες και έχουν
κυρίως ιογενή και βακτηριακή προέλευση. Όταν, αντιθέτως, η διάρροια επιμένει
και γίνεται χρόνια, είναι συνήθως το αποτέλεσμα μιας διαταραχής ή εντερικής
πάθησης όπως το σύνδρομο ευερέθιστου εντέρου (IBS), η λειτουργική διάρροια, οι
φλεγμονώδεις νόσοι του εντέρου κλπ.

ΠΟΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΚΥΡΙΕΣ ΑΙΤΙΕΣ;

ΣΥΝΘΕΣΗ

Λειτουργικές ουσίες: Actitan-F, φυσικό μοριακό σύμπλοκο τανινών (από Αγριμονία,
Ποτεντίλλη) και φλαβονοειδή (από Χαμομήλι). Τιτλοδοτημένο σε συνολικές τανίνες ≥
7,8%. Περιέχει επίσης: λυοφιλιωμένους χυμούς μύρτιλλου, μούρων, σαμπούκου, ζάχαρης
ζαχαροκάλαμου, φυσικό άρωμα και άρωμα λεμονιού, αιθέριο έλαιο λεμονιού, αραβικό κόμμι.

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

Συνιστάται να λαμβάνετε 1 φακελάκι κάθε 3 ώρες μέχρι το πολύ 4 φακελάκια ανά ημέρα
ανάλογα με την ένταση της διαταραχής. Διαλύστε το περιεχόμενο ενός φακελίσκου σε 10 ml
νερό (περίπου 1 κουταλιά της σούπας). Αν η διάρροια δε βελτιωθεί ή χειροτερέψει παρά τη
θεραπευτική αγωγή, ζητήστε ιατρική συμβουλή.

ΕΙΝΑΙ ΕΝΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ

0477

Διαβάστε προσεκτικά τις προειδοποιήσεις και τις οδηγίες χρήσης.

ΣΥΝΘΕΣΗ

Λειτουργικές ουσίες: Actitan-P, μοριακό σύμπλοκο τανινών (Από Αγριμονία, Ποτεντίλλη)
και πολυφαινόλες (Από Ελιά και Κουρκουμά). Τιτλοδοτημένο σε συνολικές τανίνες ≥
7,8%. Επιπλέον περιέχει: Μικροκρυσταλλική κυτταρίνη. Κάψουλα πολυσακχαριτών
φυτικής προέλευσης.

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

Συνιστάται να λαμβάνετε 2 κάψουλες 2-3 φορές την ημέρα ανάλογα με τη σοβαρότητα
της διαταραχής. Εάν τα συμπτώματα επιμένουν για πάνω από 7 ημέρες, ζητήστε
ιατρική συμβουλή.

ΕΙΝΑΙ ΕΝΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ

0477

Διαβάστε προσεκτικά τις προειδοποιήσεις και τις οδηγίες χρήσης.

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

