
Cistus Creticus Extract 90 Vcaps 

Συμπλήρωμα διατροφής με εκχύλισμα του 

φυτού cistus creticus, σταθεροποιημένο σε 20% 

πολυφαινόλες. 

ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ: τυποποιημένο εκχύλισμα από κιστό ( Cistus creticus ), 20% 

πολυφαινόλες, σταθεροποιητής - 

υδροξυπροπυλομεθυλοκυτταρίνη (κέλυφος καψουλών) 

ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ: Λαμβάνετε 1 κάψουλα 2 φορές την ημέρα 

ΧΩΡΙΣ: τεχνητά χρώματα, αρώματα, συντηρητικά, μαγιά και 

γενετικά τροποποιημένα συστατικά. 

ΤΟ ΠΡΟΙΟΝ ΔΕΝ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΕΙΤΑΙ. 

Διατροφικές πληροφορίες 2 caps ΣΗΔ 

ΕΚΧΥΛΙΣΜΑ ΒΟΤΑΝΟΥ CISTUS 460 

mg ** 

Που αποδίδει 20% πολυφαινόλες 92 mg ** 

 

ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΑΔΑ ΣΤΗΝ ΑΙΓΥΠΤΟ ΚΑΙ ΤΟΝ ΜΕΣΑΙΩΝΑ 

ΚΑΙ ΜΕΧΡΙ ΤΙΣ ΜΕΡΕΣ ΜΑΣ ΤΟ ΦΥΤΙΚΟ–ΙΑΜΑ ΠΟΥ ΠΑΡΑΔΕΧΤΗΚΕ 

Η ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ!!! 

ΕΝΑ ΟΠΛΟ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ, ΕΝΑ ΟΠΛΟ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΣΑΣ 

ΜΕ ΤΗΝ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ FULL HEALTH 

Σας προσφέρουμε το υψηλότερης ποιότητας προϊόν με τη μορφή 

τυποποιημένου εκχυλίσματος με εγγυημένο περιεχόμενο πολυφαινολών 

(τουλάχιστον 20%), γεγονός που επιβεβαιώνει την αποτελεσματικότητά του. 

Το τυποποιημένο εκχύλισμα είναι ένα φυτικό εκχύλισμα σε σκόνη στο οποίο 

η περιεκτικότητα των δραστικών συστατικών είναι σε αυστηρά καθορισμένο 

και εγγυημένο επίπεδο βάρους. 

Μοναδικά χαρακτηριστικά: 

• Εγγυημένο περιεχόμενο πολυφαινολών (τουλάχιστον 20%). 

• Χρωματογραφικά επιβεβαιωμένη ταυτότητα. 

• 100% τυποποιημένο εκχύλισμα χωρίς πρόσθετα! 

Αρωματικό, φαρμακευτικό και μελισσοτροφικό φυτό γνωστό από την 

αρχαιότητα. Ιστορικά, για το λάδανον (ρητίνη) της λαδανιάς, υπάρχουν 

αναφορές από τον Ηρόδοτο, τον Διοσκουρίδη, και τον Θεόφραστο. 

Ο Κίστος έχει την υψηλότερη περιεκτικότητα σε πολυφαινόλες από 

οποιοδήποτε φυτό στην Ευρώπη, με εκπληκτική ικανότητα καταστροφής 

των ελευθέρων ριζών καθώς επίσης και υψηλή αντιοξειδωτική 

δραστηριότητα. Ο βλαστός και τα φύλλα περιέχουν βαλσαμώδη ρητινική 

αρωματική ύλη, το λάδανο. 

ΤΟ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΑΝΤΙΟΞΕΙΔΩΤΙΚΟ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ 

Αυτό ήταν το αποτέλεσμα των δοκιμών που πραγματοποιήθηκαν από το 

ίδρυμα Lefo Ahrensburg. Στη μελέτη τους, οι ερευνητές σύγκριναν διάφορα 

τσάγια, χυμούς και κρασιά ως προς τη δυνατότητά τους να εξουδετερώσουν 



τις αποκαλούμενες ελεύθερες ρίζες όπως οι περιβαλλοντικοί ρύποι και τα 

επιβλαβή υποπροϊόντα του μεταβολισμού. 

ΚΑΙ Ο ΝΙΚΗΤΗΣ ΑΠΟ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΣΥΓΚΡΙΣΕΙΣ ΗΤΑΝ Ο ΚΙΣΤΟΣ 

Περιορίζει σε σημαντικό βαθμό τις οξειδωτικές βλάβες στους ιστούς, 

γεγονός που μπορεί να ενισχύσει την αντίσταση του ανθρώπινου οργανισμού 

στον καρκίνο. 

Το μυστικό αυτών των απίστευτων αποτελεσμάτων του βοτάνου είναι το 

ιδιαίτερα υψηλό επίπεδο βιταμίνης Ρ, καθώς και η περιεκτικότητά του σε ορισμένες 

ενώσεις ταννικού οξέος αυτές που ονομάζουμε πολυφαινόλες. Αυτές οι ουσίες 

έχουν ισχυρότερη αντιοξειδωτική δράση από τις γνωστές βιταμίνες Ε και C. 

ΣΤΟ ΠΡΟΙΟΝ ΠΟΥ Η FULL HEALTH ΣΑΣ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ Η ΑΠΟΔΟΣΗ 

ΣΕ ΠΟΛΥΦΑΙΝΟΛΕΣ ΥΠΕΡΒΑΙΝΕΙ ΤΟ 20%, ΤΟ ΠΙΟ ΙΣΧΥΡΟ ΣΤΗΝ 

ΑΓΟΡΑ 

Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΝΑ ΔΙΩΞΕΤΕ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΣΑΣ 

ΤΑ ΒΑΡΕΙΑ ΜΕΤΑΛΛΑ, ΤΙΣ ΤΟΞΙΝΕΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΚΑΡΚΙΝΟΓΟΝΕΣ 

ΟΥΣΙΕΣ 

Αποτοξινώνει το σώμα και αποβάλει τα τοξικά βαρέα μέταλλα που 

προέρχονται από τον καπνό των τσιγάρων, των οδοντικών σφραγισμάτων 

και της περιβαλλοντικής ρύπανσης σύμφωνα με τον καθηγητή Claus Peter 

Siegers. Στη μελέτη του καθηγητή Claus Peter Sieger, του πανεπιστημίου 

του Lubeck, οι καπνιστές που έπαιρναν Κίστο δύο φορές την ημέρα σε ένα 

μήνα μείωσαν δραστικά τα επίπεδα του καδμίου στο αίμα τους. 

ΜΙΑ ΙΣΧΥΡΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑ ΣΑΣ 

Ο κίστος και ειδικά οι πολυφαινόλες του (βιταμίνη Ρ) περιορίζουν 

την οξείδωση των λιπιδίων του αίματος, αυξάνουν τα επίπεδα της “καλής” 

χοληστερίνης και μειώνουν τα επίπεδα της της “κακής” χοληστερίνης, η 

οποία ευθύνεται για τη δημιουργία αθηρωματικών πλακών που προκαλούν 

τη στεφανιαία νόσο. Χάρη στην αντιφλεγμονώδη δράση του, ο κίστος μειώνει 

την πιθανότητα δημιουργίας θρόμβων. Προστατεύει την καρδιά τέσσερις 

φορές καλύτερα από το κόκκινο κρασί και είναι αντιοξειδωτικό είκοσι φορές 

ισχυρότερο από τον φρέσκο χυμό λεμονιών. 

Η λαδανιά περιέχει έναν εξαιρετικά αποτελεσματικό συνδυασμο 

αντιοξειδωτικών: η δύναμή της συγκρίνεται ως προς τα αποτελέσματα με 

την βιταμίνη C και σύμφωνα με μελέτες είναι πιο ισχυρή από το πράσινο τσάι. 

ΠΑΝΙΣΧΥΡΟ ΓΙΑ ΜΥΚΗΤΕΣ ΚΑΙ ΒΑΚΤΗΡΙΑ 

Το γεγονός ότι ο Κίστος είναι επίσης ευεργετικός για το ανοσοποιητικό 

σύστημα ανακαλύφθηκε στα εργαστηριακά τεστ από το Δρ Vinzenz 

Nowak από το Bad Iburg. O Δρ Frank Petereit δήλωσε στη διατριβή του 

στο πανεπιστήμιο Munster ότι ο Κίστος βοηθά σε πολλές μυκητιακές 

μολύνσεις όπως mycosis, candida albicans. Επίσης, πολλοί άλλοι 

επιβλαβείς μικροοργανισμοί όπως τα βακτηρίδια, ο Ε.COLI, η κάντιντα και 

το ελικοβακτηρίδιο, ελέγχονται από τον Κίστο. 

Αυτό είναι πολύ σημαντικό για την εποχή μας επειδή η πίεση 

και η αυξανόμενη επιβάρυνση μέσω των περιβαλλοντικών ρύπων 



αποσταθεροποιούν την ευαίσθητη ισορροπία των χρήσιμων βακτηριδίων στο 

έντερο πολύ γρήγορα. Τα συμπτώματα είναι αργή πέψη, κόπωση και έλλειψη 

ενέργειας. Το εκχύλισμα του Κίστου αποδεδειγμένα βελτιώνει όλα αυτά και 

υποστηρίζει την υγιή βακτηριακή χλωρίδα. Και όλοι ξέρουμε ότι υγιές έντερο 

σημαίνει και γενικότερη υγεία σε όλα τα οργανικά συστήματα. 

ΠΑΝΙΣΧΥΡΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΙΟΥΣ ΤΗΣ ΓΡΙΠΠΗΣ, ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ 

ΤΟΥΣ 

ΠΛΕΟΝ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΥΣ 

Ο Κιστός έχει μια πολύ ισχυρή αντιική επίδραση στους ιούς της γρίπης 

στους ιούς πτηνών (H1N1 & H7N7). Αυτό ανακαλύφθηκε από τους βιολόγους 

του «Institut fur Molekulare Virologie «( ίδρυμα μοριακής Ιολογίας) στο 

πανεπιστημιακό νοσοκομείο του Munster. Ο καθηγητής Stefan Ludwig του 

νοσοκομείου Munster επισημαίνει ότι το καλύτερο πράγμα είναι ότι το εκχύλισμα 

του κίστου επιτίθεται στους ιούς αυτούς, και δεν βλάπτει τα σωματικά 

κύτταρα που επηρεάζονται από τον ιό. Αντίθετα με τις θεραπείες 

με τα αντιβιοτικά, ο ιός δεν αναπτύσσει οποιοδήποτε 

σημάδι αντίστασης ή εξοικείωσης με τον κίστο και 

δεν γίνεται ποτέ ανθεκτικός σε αυτόν. 

ΟΙ ΠΟΛΥΦΑΙΝΟΛΕΣ 

Οι πολυφαινόλες είναι φυτοχημικές ουσίες 

που βρίσκονται στα φυτά και στις φυτικές τροφές, 

τα προστατεύουν από εξωτερικούς παράγοντες όπως 

η υπεριώδης ακτινοβολία και οι μικροβιακές εισβολές, 

ενισχύοντας τη φυσική τους άμυνα. Αποτελούν μερικές 

από τις καλύτερες αντιοξειδωτικές διατροφικές ουσίες και 

έχουν αντιφλεγμονώδεις ιδιότητες που προστατεύουν τον 

εγκέφαλο, την καρδιά και την υγεία του εντέρου. 

Σύμφωνα με επιστημονικές μελέτες δείχνουν να επιδρούν ευεργετικά 

στον ανθρώπινο οργανισμό έχοντας αντιοξειδωτική και αντιφλεγμονώδη 

δράση, αντικαρκινικές, αντιμικροβιακές και αντιαλλεργικές ιδιότητες και 

συμβάλλουν στην πέψη των θρεπτικών συστατικών. Τέλος, μειώνουν τον 

κίνδυνο εκδήλωσης καρδιαγγειακών νοσημάτων καθώς βοηθούν στη μείωση 

εμφάνισης πολλών παραγόντων που τα προκαλούν, όπως η χοληστερίνη, 

ο σακχαρώδης διαβήτης και η υπέρταση. Μελέτες έχουν υποδείξει ότι οι 

πολυφαινόλες μειώνουν τον κίνδυνο διαβήτη τύπου-2 χάρη στην ιδιότητά τους 

να ενισχύουν την ευαισθησία του οργανισμού στην ινσουλίνη. 

Οι πολυφαινόλες μπορούν επίσης να συμβάλλουν στην πρόληψη ορισμένων 

καρκίνων μειώνοντας το οξειδωτικό στρες, τη φλεγμονή και την ανάπτυξη 

καρκινικών κυττάρων. Όταν καταναλώνουμε διατροφικά πολυφαινόλες, μόνο 

το 5%-10% αυτών απορροφάται στο λεπτό έντερο. Το υπόλοιπο 90%-95% πηγαίνει 

προς τα κάτω στο παχύ έντερο, όπου τρισεκατομμύρια βακτηρίδια τις 

διασπούν σε μικρότερα μόρια με αποτέλεσμα, πολλές πολυφαινόλες να δρουν 

ως πηγή τροφής για τα υγιή βακτήρια των εντέρων. 

Καθώς μεγαλώνουμε, η υγεία του εγκεφάλου μπορεί να αρχίσει να 

φθίνει και πιθανά να οδηγήσει σε ασθένειες όπως η νόσος του Αλτσχάιμερ. 



Οι πολυφαινόλες μπορούν να βοηθήσουν στην πρόληψη του εκφυλισμού της 

υγείας του εγκεφάλου, βοηθώντας στη μείωση του οξειδωτικού στρες και της 

φλεγμονής, δύο παραγόντων που διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο σε αυτό. 

“ΕΝΑ ΦΥΤΟ ΓΙΑ ΤΟ ΟΠΟΙΟ Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΝΕΙ ΤΗΝ ΑΠΟΛΥΤΗ 

ΚΥΡΙΑΡΧΙΑ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΙΩΝ, ΚΑΙ ΚΑΡΚΙΝΟΥ” 

Η ΧΗΜΙΚΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ Η ΦAPMAKOΛOΓΙKH ΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΡΗΤΙΝΗΣ 

ΛΑΔΑΝΟ 

(ΚΩΝ/ΝΟΣ ΔΕΜΕΤΖΟΣ, Ph.D, Επικ. Καθηγητής Φαρμακογνωσίας 

Πανεπιστημίου Αθηνών) 

Νεώτερα χημικά δεδομένα σε συνδυασμό με την πρόοδο της 

τεχνολογίας, επέτρεψαν την πληρέστερη ανάλυση των χημικών 

συστατικών του φυτού και της ρητίνης με αποτέλεσμα την 

ερμηνεία της φαρμακολογικής του δράσης. Τα κυρίαρχα 

συστατικά ανήκουν στην ομάδα των Διτερπενίων και ειδικώτερα 

των Λαβδανικών διτερπενίων, ενώ απομονώθηκαν και 

συστατικά τα οποία και ανήκουν στην ομάδα των πολυφαινολικών 

ουσιών - κυρίως μεθυλιωμένα φλαβονοειδή αλλά και γλυκοσίδες 

τους. Μερικά από αυτά χαρακτηρίσθηκαν σαν νέα φυσικά προϊόντα 

και παρουσιάσθηκαν για πρώτη φορά στην διεθνή βιβλιογραφία. Υπάρχουν 

ενδιαφέροντα αποτελέσματα σε ίn vitro πειράματα σε κυτταρικές σειρές όπως 

ΚΒ, Ρ388, NSCLC-N6, RAJI, ΜΟLΤ3, Η9 οι οποίες αφορούν διάφορους τύπους 

καρκίνων. Επίσης ενδιαφέροντα αποτελέσματα έχουν δημοσιευθεί και αφορούν 

την αντιμικροβιακή δράση του φυτού και της ρητίνης του. 

(Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 

Τμήμα Φαρμακευτικής, Τομέας Φαρμακολογίας-Φαρμακογνωσίας) 

Πρόσφατες μελέτες πάνω στην φαρμακευτική δράση των εκχυλισμάτων 

από το C. creticus ssp. creticus δείχνουν αντιμικροβιακή (Demetzos et al., 

1995) και αντικαρκινική δράση (Skoric et al., 2012). Ιδιαίτερα ευαίσθητοι στην 

αντιμικροβιακή του δράση φαίνεται ότι είναι οι παθογόνοι μικροοργανισμοί 

Staphylococcus aureus και Bacillus subtilis (Demetzos et al., 1995). 

Συγκεκριμένα λαβδανικά διτερπένια που έχουν απομονωθεί από τα φύλλα 

του φυτού έχουν ελεγχθεί in vitro για την δραστικότητα τους ενάντια σε μύκητες, 

βακτήρια και καρκινικές κυτταρικές σειρές. 

 


