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Αιμορροΐδες;
Αν δε βρίσκεις τις λέξεις, δοκίμασε αυτήν:

ΕΝΔΟΠΡΩΚΤΙΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΡΕΜΑ
Ανακουφίζει από πόνο, καύσο και φαγούρα 
προστατεύοντας τον βλεννογόνο



ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΑΙΜΟΡΡΟΪΔΕΣ

Το αιμορροϊδικό πλέγμα είναι μια ανατομική δομή που κανονικά υπάρχει στο 
κάτω μέρος του ορθού στην περιοχή του πρωκτικού καναλιού. Αποτελείται 
από ένα μεγάλο δίκτυο αγγείων που περιβάλλονται από συνδετικό ιστό και 
καλύπτονται από τον βλεννογόνο του ορθού. Υπό φυσιολογικές συνθήκες, 
η λειτουργία του είναι να ρυθμίζει το άνοιγμα και το κλείσιμο του 
πρωκτικού καναλιού, έτσι ώστε να υποβοηθά τόσο την αφόδευση όσο 
και την εγκράτεια κοπράνων. Όταν τα αιμοφόρα αιμορροϊδικά αγγεία 
αυξήσουν πολύ τον όγκο τους με αποτέλεσμα την στασιμότητα του αίματος, 
πυροδοτείται μια φλεγμονώδης διεργασία που εμπλέκει τα αγγεία, 
τον συνδετικό ιστό που τα περιβάλλει και τον βλεννογόνο επένδυσης, 
προκαλώντας συμπτώματα όπως πόνο, κάψιμο και φαγούρα.
Σε αυτή την περίπτωση έχουμε αιμορροϊδικό σύνδρομο, ένα ευρέως 
διαδεδομένο φαινόμενο στον πληθυσμό που δεν αντιμετωπίζεται επαρκώς 
λόγω αδικαιολόγητης ντροπής. 



ΚΥΡΙΑ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ  
ΤΟΥ ΑΙΜΟΡΡΟΪΔΙΚΟΥ ΣΥΝΔΡΟΜΟΥ

 Πόνος (εξωτερικές αιμορροΐδες και πρόπτωση)
 Καύσος
 Πρωκτική φαγούρα και ερεθισμός
 Δυσφορία και αίσθημα ατελούς κένωσης
 Ανώδυνη αιμορραγία κατά τη διάρκεια της αφόδευσης 

  (εσωτερικές αιμορροΐδες)
ΠΡΟΣΟΧΗ: όταν αντιληφθείτε παρουσία αίματος μετά την αφόδευση ή στα κόπρανα, 
ειδικά στο πρώτο επεισόδιο, αλλά ακόμα κι αν αυτό συμβαίνει συχνά, θα πρέπει να 
συμβουλευτείτε τον γιατρό σας, ώστε να έχετε μια σαφή διάγνωση. 

ΠΟΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΚΥΡΙΕΣ ΑΙΤΙΕΣ;

Η ανάπτυξη των αιμορροϊδικών διαταραχών μπορεί να αποδοθεί από 
τη μια στην προοδευτική αποδυνάμωση του συνδετικού ιστού 
κάλυψης (για παράδειγμα, λόγω ηλικίας) και από την άλλη στην 
μεταβολή της ροής του αίματος. Παράλληλα με αυτά τα θέματα 
βρίσκουμε τους ακόλουθους παράγοντες που συμβάλλουν:

 Δυσκοιλιότητα ή χρόνια διάρροια
 Αυξημένη ενδοκοιλιακή πίεση (λόγω εγκυμοσύνης, παχυσαρκίας, 

  παρατεταμένης όρθιας στάσης)
 Καθιστική ζωή
 Παρατεταμένη προσπάθεια (συγκεκριμένα αθλήματα ή πρακτικές 

  εργασίας, τοκετός)
 Δίαιτα φτωχή σε φυτικές ίνες και υγρά, πικάντικες τροφές, αλκοόλ
 Κληρονομικότητα (συγγενής αδυναμία φλεβικών τοιχωμάτων, 

  λειτουργική δυσκοιλιότητα)



ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΤΗΣ ABOCA Η NEOFITOROID ΑΝΑΚΟΥΦΙΖΕΙ ΑΠΟ 
ΠΟΝΟ, ΚΑΥΣΟ ΚΑΙ ΦΑΓΟΥΡΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΝΤΑΣ ΤΟΝ ΒΛΕΝΝΟΓΟΝΟ
Η βιολογική κρέμα NeoFitoroid ενδείκνυται για τη θεραπεία των 
αιμορροΐδων (εσωτερικών και εξωτερικών) και των συμπτωμάτων 
που συνδέονται με αυτές, όπως πόνος, αίσθημα καύσου και κνησμός 
της πρωκτικής και της περιπρωκτικής περιοχής, ακόμη και με 
παρουσία ραγάδων του πρωκτού. Η βιολογική κρέμα NeoFitoroid 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί για παρατεταμένες περιόδους, προληπτικά 
και σε όλες τις περιπτώσεις που μπορεί να προκαλέσουν ερεθισμό 
ή/και συμφόρηση της πρωκτικής και περιπρωκτικής περιοχής 
(δυσκοιλιότητα, διάρροια, λανθασμένη διατροφή και τρόπος ζωής). Η 
βιολογική κρέμα NeoFitoroid είναι κατάλληλη και στη διάρκεια της 
κύησης και της γαλουχίας.

Με HELYDOL  
και αιθέριο έλαιο 

Melaleuca

Σωληνάριο 40 ml  
με ενδοπρωκτικό  
στόμιο

Για εξωτερική εφαρμογή, απλώστε κάνοντας απαλό μασάζ στην πρωκτική και περιπρωκτική περιοχή. Για 
μια εσωτερική εφαρμογή, χρησιμοποιήστε το ειδικό ενδοπρωκτικό στόμιο που βιδώνει στο σωληνάριο. 
Χρησιμοποιήστε το προϊόν μετά την κένωση, και μετά από προσεκτικό και απαλό καθαρισμό της 
πρωκτικής και περιπρωκτικής περιοχής. Για την πρόληψη ερεθισμών που οφείλονται στην τριβή, 
εφαρμόστε πριν από την κένωση και εφαρμόστε ξανά το προϊόν οπωσδήποτε και μετά. Μπορείτε να 
επαναλάβετε την εφαρμογή αρκετές φορές την ημέρα, ακόμη και σε σύντομα διαστήματα, καθώς και 
για παρατεταμένες χρονικές περιόδους.

Δεν περιέχει SLS και SLES, 
παράγωγα πετρελαίου, 
paraben, PEG, χρωστικές 
και συνθετικά αρώματα.

ΜΕ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ 
ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ  
ΓΕΩΡΓΙΑΣ

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΕΙΝΑΙ ΕΝΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ    0373  
Διαβάστε προσεκτικά τις προειδοποιήσεις  
και τις οδηγίες χρήσης



ΜΕ HELYDOL ΚΑΙ ΦΥΤΙΚΑ ΜΟΡΙΑΚΑ ΣΥΜΠΛΟΚΑ
Χάρη στη συνεχή έρευνα, η Aboca έχει αναπτύξει μια σύνθεση με 
βάση φυτικά μοριακά σύμπλοκα, με προστατευτική δράση του 
πρωκτικού-ορθικού βλεννογόνου χρήσιμη για την αντιμετώπιση 
των ενοχλήσεων (πόνος, αίσθημα καύσου και κνησμός), τον 
ερεθισμό και τη φλεγμονή, που παρουσιάζονται σε περίπτωση 
αιμορροΐδων.

Η δράση της NeoFitoroid επιτυγχάνεται χάρη στο Helydol, ένα 
λυοφιλοποιημένο εκχύλισμα που αποτελείται από το εξευγενισμένο λιπόφιλο 
κλάσμα μιας ειδικής ποικιλίας Ελίχρυσου που, εμπλουτισμένο με Αλόη, 
Ρούσκο, φυτικά και αιθέρια έλαια, καταπραΰνει τον ερεθισμό, 
προστατεύοντας το βλεννογόνο και ευνοεί την ομαλοποίηση του.



1. ΒΛΕΝΝΟΠΡΟΣΦΥΤΙΚΟ
προσκολλάται στο βλεννογόνο  
σχηματίζοντας ένα φιλμ με δράση φραγμού 
που τον προστατεύει από την επαφή  
με ερεθιστικούς παράγοντες

2. ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ 
μειώνει την τριβή με τα κόπρανα, έτσι 
ώστε να προστατεύει από τους ερεθισμούς  
και την περιπρωκτική συμφόρηση

3. ΑΝΤΙΟΞΕΙΔΩΤΙΚΟ
προστατεύει το βλεννογόνο  
από τις ελεύθερες ρίζες

Επιπλέον η NeoFitoroid δημιουργεί ένα περιβάλλον δυσμενές  
για την ανάπτυξη των μικροοργανισμών, εκδηλώνοντας περαιτέρω 

προστατευτική δράση και δράση μείωσης του κνησμού.

Η NEOFITOROID ΧΑΡΙΖΕΙ ΕΤΣΙ ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΗ ΑΠΟ 
ΠΟΝΟ, ΚΑΥΣΟ ΚΑΙ ΦΑΓΟΥΡΑ ΚΑΙ ΜΙΑ ΑΜΕΣΗ 

ΔΡΟΣΙΣΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ

ΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΔΡΑΣΗΣ ΤΟΥ NEOFITOROID:

ΕΙΝΑΙ ΕΝΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ    0373  
Διαβάστε προσεκτικά τις προειδοποιήσεις και τις οδηγίες χρήσης



ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΖΩΗΣ
 Αυξήστε την πρόσληψη φυτικών ινών
 Πίνετε επαρκείς ποσότητες υγρών κατά τη διάρκεια της ημέρας 

 (τουλάχιστον 1,5 - 2 λίτρα νερού)

 Αποφύγετε τα πικάντικα τρόφιμα που ερεθίζουν τον βλεννογόνο 
 του ορθού

 Βελτιώστε την πρωκτική υγιεινή προτιμώντας τη χρήση ειδικών  
 προϊόντων 

 Κάνετε τακτική σωματική δραστηριότητα (αν είναι δυνατόν να 
 αποφευχθούν αθλήματα όπως η άρση βαρών, η ιππασία, η ποδηλασία 
  που θα μπορούσαν να επιδεινώσουν τα συμπτώματα) 

 Αποφύγετε πάρα πολύ στενά ρούχα και τα συνθετικά υλικά



FSC

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 Bene�t 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. Società Agricola  
Loc. Aboca, 20 - 52037 Sansepolcro (AR) - Italia 
Υπεύθυνος διανομής: Marathon Trading, 35 Kilkis  
Avenue, 2234 Latsia, Nicosia, Cyprus CY
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