
Digestίssimoh! 30 φυτοκάψουλες 

Συμπλήρωμα διατροφής με πεπτικά ένζυμα, 

προβιοτικά, τζίντζερ και θαλάσσιο κοράλι 

Digestίssimoh! είναι η πιο πλήρης φόρμουλα 

για να βοηθήσει την δύσκολη – βαριά πέψη την 

δυσπεψία, την καούρα. Περιέχει πεπτικά ένζυμα, 

εκχυλίσματα φαρμακευτικών φυτών, αλκαλικά άλατα 

και προβιοτικά για την προστασία ολόκληρου του 

γαστρεντερικού σωλήνα 

ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ: λαμβάνετε 1 κάψουλα χ 2 φορές την ημέρα μετά τα 

κύρια γεύματα 

ΑΛΛΕΡΓΙΟΓΟΝΑ: ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΑΠΟ ΜΑΛΑΚΟΣΤΡΑΚΑ 

ΔΕΝ ΠΕΡΙΕΧΕΙ: Λακτόζη, γλουτένη, αυγό. 

Ενεργα Συστατικά 2 caps 

MARINE CORAL(θαλάσσιο κοράλι) 200 mg 

ΠΡΩΤΕΑΣΕΣ (μαλτοδεξτρίνη, πρωτεάσες 

από Aspergillus niger, Aspergillus oryzae και 

Bacillus subtilis, γλυκερίδια λιπαρών οξέων) 300 GDU 

ΞΗΡΟ ΕΚΧΥΛΙΣΜΑ ΠΙΠΕΡΟΡΙΖΑΣ 100 mg 

(zingiber officinalis) Που αποδίδει τζιντζερολίδες 50 mg 

ΜΕΙΓΜΑ ΠΡΟΒΙΟΤΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ εννέα 60 Χ 106 

διαφορετικά προβιοτικά βακτήρια γαλακτικού οξέος CFU 

σημαντική ομάδα του εντερικού μικροβιώματος 60.000.000 

Ενεργα Συστατικά 2 caps 

Bifidobacterium lactis W51 

B. lactis W52 

Enterococcus faecium W54 

Lactobacillus acidophilus W22 

L. paracasei W20 

L. plantarum W1 

L. plantarum W21 

L. salivarius W24 

Lactococcus lactis W19 50 mg 

Ενεργα Συστατικά 2 caps 



ΜΕΙΓΜΑ ΠΕΠΤΙΚΩΝ ΕΝΖΥΜΩΝ 

(ζύμωση άμυλου ρυζιού από 

τον μύκητα Aspergillus oryzae) 

Αμυλάση 1200 units 

Πρωτεάση 300 units 

Σελλουλάση 10 units 

Λακτάση 200 units 

Λιπάση 50 units 

 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΩΣΤΗΣ ΠΕΨΗΣ 

Η πέψη είναι η διαδικασία με την οποία τα τρόφιμα και τα ποτά 

διασπώνται στα μικρότερα μέρη τους έτσι ώστε το σώμα να τα χρησιμοποιεί 

ως πηγή ενέργειας και τροφής για τα κύτταρα. Είναι ο πυλώνας της 

υγείας ολόκληρου του οργανισμού. Ωστόσο, ο τρέχων τρόπος ζωής μας 

και παράγοντες όπως το άγχος, η ταχεία κατανάλωση τροφής, η άσχημη 

διατροφή (γρήγορο και έτοιμο φαγητό), τα άφθονα γεύματα, η κατάχρηση 

φαρμάκων, ο καθιστικός τρόπος ζωής κ.λπ. εμποδίζουν την καλή πέψη και 

μας εμποδίζουν να απολαύσουμε ένα καλό γεύμα . Τα συμπτώματα που 

σχετίζονται με την κακή πέψη επηρεάζουν έναν μεγάλο αριθμό πληθυσμού 

και είναι ιδιαίτερα ενοχλητικά και επίπονα 

Η ΑΞΙΑ ΤΩΝ ΠΕΠΤΙΚΩΝ ΕΝΖΎΜΩΝ 

Τα πεπτικά ένζυμα είναι ένζυμα που διασπούν τα σύνθετα μόρια που 

υπάρχουν στα τρόφιμα και τα ποτά σε μικρότερα μόρια και που καθιστούν 

δυνατή την πέψη και αφομοίωση τους. Μεταξύ άλλων, τα πεπτικά ένζυμα 

συμβάλλουν στη μείωση του τοξικού φορτίου που παράγεται από τα υλικά 

διατροφής, στη στήριξη της πεπτικής υγείας και της υγιούς ανοσολογικής 

λειτουργίας 

Το Diggestίssimoh! περιέχει 2 διαφορετικούς τύπους ενζυμικών 

συμπλόκων: 

1) πρωτεάσες με υψηλή πρωτεολυτική δραστικότητα και 

2) ζυμωμένο άμυλο ρυζιού. 

Το αποκλειστικό μίγμα πρωτεασών περιλαμβάνει ένζυμα με υψηλή 

πρωτεολυτική δραστικότητα. Η ικανότητα αυτών των ενζύμων να 

αποικοδομούν πρωτεΐνες έχει προσδιοριστεί πειραματικά, ως εκ τούτου, το 

Diggestίssimoh! εγγυάται υψηλή ικανότητα πέψης άρα και αφομοίωσης των 

πρωτεϊνών: 300 GDU ανά ημερήσια δόση!!! 

Στο Diggestίssimoh! περιλαμβάνεται επίσης ένα σύμπλοκο πολλαπλών 

ενζύμων το οποίο λαμβάνεται με ζύμωση αμύλου ρυζιού από τον μύκητα 

Aspergillus oryzae. Το προκύπτον προϊόν περιέχει διαφορετικούς τύπους 

ενζύμων με μεγάλη ενζυματική δραστικότητα: 

ΑΜΥΛΑΣΗ: διασπά τους υδατάνθρακες όπως το άμυλο και το γλυκογόνο 



και οι πολυσακχαρίτες σε μικρότερες μονάδες. 

CELLULASE: διασπά την κυτταρίνη και την χιτίνη. Βοηθά στην απελευθέρωση 

θρεπτικών συστατικών τόσο στα φρούτα όσο και στα λαχανικά 

ΛΙΠΑΣΗ: διασπά τα λιπίδια και βελτιώνει τη χρήση λίπους και υποστηρίζει 

επίσης την υγιή λειτουργία της χοληδόχου κύστης. 

ΠΡΩΤΕΑΣΗ: διασπά την πρωτεΐνη και υποστηρίζει την ανοσολογική 

λειτουργία. 

ΛΑΚΤΑΣΗ: διασπά τη λακτόζη (ζάχαρη γάλακτος) και είναι χρήσιμη για τη 

δυσανεξία στη λακτόζη. 

ΤΟ ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΚΟΡΑΛΛΙ ΣΤΗΝ ΠΕΨΗ 

Τα θαλάσσια κοράλλια ενδείκνυνται για την εξισορρόπηση της όξινης 

δίαιτας λόγω της υψηλής περιεκτικότητας σε ασβέστιο και μαγνήσιο. 200 

mg κοραλλιών παρέχουν 40 mg ασβεστίου και 20 mg μαγνησίου που 

επαρκούν για να εξουδετερώσουν την υπερβολική οξύτητα στον πεπτικό 

σωλήνα και να μειώσουν αισθητά την αίσθηση καούρας. 

ΤΖΙΝΤΖΕΡ ΦΎΤΙΚΟ ΒΟΗΘΗΜΑ ΠΕΨΗΣ 

Τα λειτουργικά μέρη του τζίντζερ (Zingiber officinalis) είναι το ρίζωμα 

και η ρίζα. Χρησιμοποιείται παραδοσιακά ως διεγερτικό της πέψης και για 

να ανακουφίζει από τον μετεωρισμό. Οι δραστικές ουσίες του ριζώματος 

(τζιντζολίδες και άλλες ) διεγείρουν την έκκριση του σάλιου και του 

γαστρικού χυμού, αυξάνουν την έκκριση της χολής, βελτιώνουν τον τόνο 

του εντερικού μυός και ενεργοποιούν την περισταλτική κίνηση στο έντερο. 

Τα τελευταία χρόνια, έχει κερδίσει περισσότερο θεραπευτικό ενδιαφέρον 

κυρίως για τις αντιεμετικές και αντιφλεγμονώδεις δραστηριότητες του. 

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων European Medicines Agency αποδέχεται την 

καθιερωμένη και παραδοσιακή χρήση του τζίντζερ 

στην πρόληψη της ναυτίας και του εμέτου, καθώς και την παραδοσιακή 

χρήση στη συμπτωματική θεραπεία των ήπιων σπασμωδικών διαταραχών 

του γαστρεντερικού σωλήνα, συμπεριλαμβανομένης της κοιλιακής 

διάτασης, και του μετεωρισμού. EMA-HMPC (2011) Community herbal monograph 

on Zingiber officinale Roscoe, rhizoma. Ref. Doc. EMA/ 

HMPC/749154/2010. Adopted: 27-9-2012. 

ΠΡΟΒΙΟΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗ ΡΎΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΕΝΤΕΡΙΚΗΣ ΧΛΩΡΙΔΑΣ 

Η ομάδα των προβιοτικών βακτηρίων γαλακτικού οξέος (LAB) 

περιλαμβάνει διάφορα είδη και γένη βακτηρίων. Είναι σε θέση να 

παράγουν γαλακτικό οξύ από ζύμωση ζάχαρης. Τα βακτηρίδια γαλακτικού 

οξέος είναι μία από τις πιο άφθονες και σημαντικές ομάδες της εντερικής 

μικροβιοτότητας. Το προβιοτικό μείγμα του Diggestίssimoh! αποτελείται από 

εννέα διαφορετικά προβιοτικά βακτηρίδια γαλακτικού οξέος: Bifidobacterium lactis 

W51, Bifidobacterium lactis W52, Enterococcus faecium W54, 

Lactobacillus acidophilus W22, Lactobacillus paracasei W20, Lactobacillus 

plantarum W1, Lactobacillus plantarum W21, Lactobacillus salivarius 

W24, Lactococcus lactis W19 



ΕΝΤΕΡΙΚΗ ΜΙΚΡΟΧΛΩΡΙΔΑ: 

ένα Ανεξάρτητο «όργανο» τοποθετημένο μέσα σε όργανο του ξενιστή. 

• Αποτελείται από διαφορετικές κυτταρικές σειρές που επικοινωνούν 

μεταξύ τους και με τον ξενιστή. 

• Καταναλώνει αποθηκεύει και ξανά-κυκλοφορεί ενέργεια 

• Αναλαμβάνει πολύ σημαντικές χημικές μετατροπές για τη φυσιολογία 

του ανθρώπινου οργανισμού. 

• Αυτοσυντηρείται μέσω των μηχανισμών της κυτταρικής αναπαραγωγής. 

Κι αυτό γιατί τα βακτήρια που κατοικούν στο έντερο και διατηρούν τα 

παθογόνα βακτήρια (επιβλαβείς μικροοργανισμούς) υπό έλεγχο, βοηθούν 

την πέψη και την απορρόφηση των θρεπτικών ουσιών, συμβάλλοντας στη 

λειτουργία του ανοσοποιητικού. 

• Επεξεργάζεται τις δύσπεπτες ίνες και βοηθούν στη σωστή λειτουργία 

του εντέρου. 

• Παράγει μια σειρά από βιταμίνες, συμπεριλαμβανομένων Β6, Β12, και 

Κ2, και 

• Βοηθά στην απορρόφηση των μετάλλων όπως είναι ο σίδηρος, το 

ασβέστιο και μαγνήσιο. 

• Εξίσου σημαντικό είναι ότι τα καλά βακτήρια στο έντερο αποκρούουν τα 

κακά όπως η Salmonella και το E.Coli, που μπορούν να προκαλέσουν διάρροια 

και σε ακραίες περιπτώσεις, σοβαρή αναιμία και νεφρική ανεπάρκεια. 

Κάποιες φορές όμως η ισορροπία τους διαταράσσεται κι αυτό 

οφείλεται στην πρόσληψη φαρμάκων - και κυρίως αντιβιοτικών - στο 

στρες, σε αλλαγές στη διατροφή, στην αυξημένη κατανάλωση αλκοόλ, στη 

δυσκοιλιότητα, στην απορρύθμιση του ανοσοποιητικού αλλά και σε άλλους 

περιβαλλοντικούς παράγοντες. 

Διάφορα μέλη των γαλακτοβακίλλων αφθονούν στη φυσιολογική 

χλωρίδα του ανθρώπου (γαστρεντερικό, ουροποιητικό, γεννητικό σύστημα) 

και συμβάλλουν σημαντικά στην ισορροπία της. Χρησιμοποιούνται ευρέως 

στην βιομηχανία τροφίμων και το ενδιαφέρον τις τελευταίες δύο δεκαετίες 

έχει εστιαστεί στις ευεργετικές τους ιδιότητες ως προβιοτικά. 

ΓΙΑΤΙ ΣΤΟ DIGGESTΙSSIMOH! ΣΎΝΎΠΑΡΧΟΎΝ ΠΕΠΤΙΚΑ ΕΝΖΎΜΑ 

ΚΑΙ 

ΠΡΟΒΙΟΤΙΚΑ? 

Το πεπτικό μας σύστημα είναι ενιαίο και αδιαίρετο. Ο βασικός και 

κύριος στόχος του Diggestίssimoh! είναι η πέψη. Ωστόσο, επειδή η 

ατελής πέψη επιβαρύνει με άπεπτες τροφές το έντερο, και δημιουργεί 

μια συσσωρευόμενη απειλή παθογόνων και βλαβερών μικροοργανισμών 

που μειώνουν και αποδυναμώνουν την εντερική χλωρίδα, η ενίσχυση 

της φόρμουλας με προβιοτικά που θα εξαλείψουν αυτήν την επικίνδυνη 

παράμετρο ήταν απαραίτητη. 

Από τη στιγμή που η τροφή εισέρχεται στη στοματική μας κοιλότητα, 

ξεκινούν οι πεπτικές εκκρίσεις, οι οποίες παράγονται από τους σιελογόνους 

αδένες, το στομάχι, το έντερο και το πάγκρεας, με αποτέλεσμα τα μεγάλα 

μόρια των πρωτεϊνών, των λιπών και των υδατανθράκων να διασπώνται 



σε μικρότερα. Τα ένζυμα που συμμετέχουν σ’αυτή τη διαδικασία είναι τα 

λεγόμενα πεπτικά ένζυμα. 

Η έλλειψη οποιουδήποτε ενζύμου σημαίνει ανολοκλήρωτη πέψη 

όλων των παραπάνω που αναφέραμε. Συνεπώς, η μη σωστή διάσπαση 

πρωτεϊνών μπορεί να προκαλέσει διάφορες αλλεργίες, ακόμα και καρκίνο 

του εντέρου. Μια μερική πέψη λιπών επηρεάζει την ισορροπία υγρών στον 

πεπτικό σωλήνα και αυτό μπορεί να οδηγήσει σε αφυδάτωση και δυσμενείς 

μεταβολές λιπιδίων στο αίμα. Τα χαμηλά επίπεδα λακτάσης, η οποία 

διασπά το γάλα, είναι ένα σπάνιο αλλά σημαντικό αίτιο πρόκλησης οξείας 

διάρροιας. 

Όλο το πεπτικό πρόβλημα, συσσωρεύεται τελικά στο έντερο. Εκεί 

αρχίζουν να δημιουργούνται συνθήκες δυσβίωσης με αποτέλεσμα τα 

φουσκώματα, το έντονο πρήξιμο, την κακή λειτουργία του εντέρου και την 

δυσφορία. Περιγράφουμε έναν φαύλο κύκλο!!! 

Το Diggestίssimoh! αυτόν τον φαύλο κύκλο τον σπάει! 

Σας προστατεύει πραγματικά και ουσιαστικά. 

Γιατί καλή πέψη σημαίνει και υγιές έντερο. 


