ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ
ΜΕ BOSWELLIA SERRATA, ΜΥΟΪΝΟΣΙΤΟΛΗ, ΦΥΛΛΙΚΟ ΟΞΥ, ΒΕΤΑΪΝΗ,
Ν-ΑΚΕΤΥΛΟΚΥΣΤΕΪΝΗ (NAC) ΚΑΙ ΒΙΤΑΜΙΝΕΣ: Β2, Β6, Β12
Συσκευασία που περιέχει 30 κάψουλες
Κατά τη διάρκεια ζωής της γυναίκας, οι μαστοί υποβάλλονται σε μία σειρά αλλαγών. Αυτές οι αλλαγές ενδέχεται να
οδηγήσουν σε αλλοιώσεις του μαζικού ιστού και συνήθως στη δημιουργία πολλαπλών, συμπαγών, ευκίνητων και
εύπλαστων μαζών με σαφή όρια, που ανιχνεύονται με ψηλάφηση. Οι πιο συνηθισμένες και συχνές παθήσεις των
μαστών είναι η ινοκυστική νόσος του μαστού και η εμφάνιση ινοαδενώματος. Πρόκειται για καλοήθεις νόσους, με
συχνότερα συμπτώματα τη διόγκωση του μεγέθους των κύστεων, την υπερβολική ευαισθησία, τη δυσφορία - η
οποία κυμαίνεται από αίσθημα πληρότητας ή «βάρους» των μαστών έως «βουβό πόνο» - και το αίσθημα καύσου.
Περίπου το 70% των περιπτώσεων μασταλγίας, σχετίζεται χρονικά με τον εμμηνορρυσιακό κύκλο. Ο πόνος αρχίζει
χαρακτηριστικά τις ημέρες πριν από την έμμηνο ρύση και σταδιακά αυξάνεται. Έχει την τάση να υποχωρεί μόλις
αρχίσει η εμμηνόρροια και συχνά εξαφανίζεται μετά από μερικές ημέρες. Μετά την εμμηνόπαυση συνήθως μειώνεται ο πόνος στις γυναίκες που αντιμετωπίζουν προβλήματα μασταλγίας. Το γεγονός αυτό, υποδηλώνει ορμονική
αιτιολογία, δηλαδή επίδραση οιστρογόνων. Γενικά οι καλοήθεις αυτές παθήσεις διεγείρονται από τα οιστρογόνα, την
Προγεστερόνη και κατά τη διάρκεια της γαλουχίας. Επίσης, η λήψη φαρμάκων που καταστέλλουν το Ανοσοποιητικό
σύστημα έχει συνδεθεί με την εμφάνιση πολλαπλών ινοαδενωμάτων.
Ι. Τι είναι το Eumastos®;
To Eumastos® (από την ελληνική λέξη εὖ και μαστός) είναι ένα εξειδικευμένο συμπλήρωμα διατροφής, ειδικά
σχεδιασμένο για την ανακούφιση της υπερβολικής ευαισθησίας & της δυσφορίας του μαστού, του αισθήματος «βάρους» ή και καύσου καθώς και του πόνου του μαστού (μασταλγία).
Χάρη στη μοναδική του σύνθεση, εμπλουτισμένη με εκχύλισμα boswellia serrata, με μυοϊνοσιτόλη, φυλλικό οξύ, βεταΐνη, Ν-ακετυλοκυστεΐνη (NAC) καθώς και βιταμίνες Β2, Β6 και Β12, το Eumastos® συμβάλλει στην αντιμετώπιση
των ενοχλήσεων και των συμπτωμάτων που προκύπτουν από τις ινώδεις κύστεις και τα αδενώματα στον μαστό.
II. Ο ρόλος των κύριων συστατικών του Eumastos®

⚫ Σύμφωνα με μελέτες, η Βoswellia serrata έχει αντιφλεγμονώδεις, αντιοξειδωτικές και αντιβακτηριδιακές ιδιότητες. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να εμφανίζει αναλγητική δράση, ανακουφίζοντας άμεσα από τον πόνο του
μαστού.

⚫ Η μυοϊνοσιτόλη ανήκει στο σύμπλεγμα Βιταμινών Β και ρυθμίζοντας τις δραστηριότητες αρκετών ορμονών,
βελτιώνει σημαντικά τόσο το ορμονικό προφίλ, όσο και το μεταβολισμό.

⚫ Το φυλλικό οξύ είναι απαραίτητο στη σύνθεση του DNA και των αμινοξέων και συμβάλει σημαντικά στην αι-

μοποίηση. Επίσης, το φυλλικό οξύ μαζί με τη βιταμίνη Β6 συμβάλλουν στη διατήρηση του φυσιολογικού μεταβολισμού της ομοκυστεΐνης, ενός τοξικού κατάλοιπου του μεταβολισμού, του οποίου οι υψηλές συγκεντρώσεις
ευθύνονται συχνά για βλάβες στα αγγεία και τα νεύρα.
⚫ Η βεταΐνη και η βιταμίνη Β12 μειώνουν τα αυξημένα επίπεδα της ομοκυστεΐνης, και σε συνέργια με το φυλλικό
οξύ, τη ριβοφλαβίνη (βιταμίνη Β2), τη βιταμίνη Β6 και τη Ν-ακετυλοκυστεΐνη (NAC), εμφαν ίζουν ισχυρή αντιοξειδωτική δράση και επιδρούν ευεργετικά σε πολλές βιοχημικές και ορμονικές διεργασίες. Έτσι, συμβάλλουν
ουσιαστικά στην ομαλή καρδιακή, εγκεφαλική και ηπατική λειτουργία, ενώ παράλληλα μειώνουν την κούραση
και την κόπωση.

IIΙ. Σύνθεση
Συστατικά: Υδροχλωρική βεταΐνη, μυοϊνοσιτόλη, ζελατίνη, Ν-ακετυλοκυστεΐνη, ξηρό εκχύλισμα Βoswellia serrata
(Βoswellia serrata RoΥb κόμμι ρητίνη) τιτλοδοτημένο 30% σε 3-ακετυλ-κετο-β-μποσβελλικό οξύ, παράγοντες αντισυσσωμάτωσης: διοξείδιο του πυριτίου, άλατα μαγνησίου των λιπαρών οξέων, χρωστική ουσία: διοξείδιο του τιτανίου, βιταμίνη Β6 (υδροχλωρική πυριδοξίνη), ριβοφλαβίνη (βιταμίνη Β2), φυλλικό οξύ (πτεροϋλομονογλουταμικό
οξύ), βιταμίνη Β12 (κυανοκοβαλαμίνη).
Διατροφικές πληροφορίες

Μέση διατροφική τιμή της μέγιστης
ημερήσιας πρόσληψης (1 κάψουλα)

%ΔTA*
ανά 1 κάψουλα

Μυοϊνοσιτόλη

200 mg

-

Βεταΐνη

175 mg

-

Ν-ακετυλοκυστεΐνη (NAC)

100 mg

-

Εκχύλισμα Βoswellia serrata

50 mg

-

Ριβοφλαβίνη

2,1 mg

150

Βιταμίνη Β6

2,1 mg

150

Φυλλικό οξύ

300 mcg

150

Βιταμίνη Β12

3,75 mcg

150

*ΔΤΑ: Διατροφικές Τιμές Αναφοράς
IV. Τρόπος χρήσης
Συνιστάται η λήψη μίας κάψουλας ημερησίως.
V. Προειδοποιήσεις

⚫
⚫
⚫
⚫
⚫

Δεν συνιστάται για παιδιά ηλικίας κάτω των 3 ετών.
Να φυλάσσεται μακριά από τα μικρά παιδιά.
Να μη γίνεται υπέρβαση της συνιστώμενης ημερήσιας δόσης.
Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μίας ισορροπημένης δίαιτας.
Το προϊόν αυτό δεν προορίζεται για την πρόληψη, αγωγή ή θεραπεία ανθρώπινης νόσου. Συμβουλευτείτε τον
γιατρό σας αν είστε έγκυος, θηλάζετε, βρίσκεστε υπό φαρμακευτική αγωγή ή αντιμετωπίζετε προβλήματα υγείας.
⚫ Ανάλωση κατά προτίμηση πριν από την ημερομηνία λήξης που αναγράφεται στη συσκευασία.
⚫ Η ημερομηνία λήξης αναφέρεται σε προϊόν σωστά φυλασσόμενο στην αρχική συσκευασία.
⚫ Φυλάσσετε σε δροσερό και ξηρό μέρος προστατευμένο από το φως.
Καθαρό βάρος 21,0 g ℮
Υπεύθυνος Κυκλοφορίας:
ITF HELLAS A.E., Άρεως 103 & Αγίας Τριάδος 36, 175 62 Παλαιό Φάληρο, Ελλάδα
Παρασκευάζεται στη:
Via A. Merli 1, 20095 Cusano Milanino (MI), Ιταλία

