
Full Dream 60 Tabl 

ΦΟΡΜΟΥΛΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ΥΠΝΟΥ 

Στόχος του Full Dream είναι: 

• Να είστε ήρεμοι όταν έρχεται η ώρα της κατάκλισης, με χαλαρό σώμα & 

ήρεμο πνεύμα 

• Να μπορείτε εύκολα και σε εύλογο χρόνο να έρθετε σε κατάσταση ύπνου 

• Να έχει ο ύπνος σας διάρκεια και βάθος 

• Να ξυπνάτε το πρωί ξεκούραστοι και ήρεμοι για να μπορείτε να 

ανταπεξέρθετε στις προκλήσεις της καθημερινότητας 

ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ: Βιταμίνες Β6, Β12, μελατονίνη, πασσιφλόρα, μελισσόχορτο, 

χαμομήλι, 

λυκίσκος, βαλεριάνα, θεανίνη, ινδικός βασιλικός, apocynum venetum 

ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ: Λαμβάνετε 2 ταμπλέτες την ημέρα. 

ΧΩΡΙΣ: τεχνητά χρώματα, αρώματα, συντηρητικά, μαγιά και γενετικά 

τροποποιημένα 

συστατικά. 

ΤΟ ΠΡΟΙΟΝ ΔΕΝ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΕΙΤΑΙ. 

Διατροφικές πληροφορίες 2 Tabl ΣΗΔ 

ΒΙΤΑΜΙΝΗ Β6 6 mg 428% 

ΒΙΤΑΜΙΝΗ Β12 0.05 mg 2000% 

ΜΕΛΑΤΟΝΙΝΗ 1 mg ** 

ΕΚΧΥΛΙΣΜΑ ΠΑΣΣΙΦΛΟΡΑΣ 100 mg ** 

ΕΚΧΥΛΙΣΜΑ ΜΕΛΙΣΣΟΧΟΡΤΟΥ 100 mg ** 

ΕΚΧΥΛΙΣΜΑ ΧΑΜΟΜΗΛΙΟΥ 50 mg ** 

Διατροφικές πληροφορίες 2 Tabl ΣΗΔ 

ΕΚΧΥΛΙΣΜΑ ΛΥΚΙΣΚΟΥ 100 mg ** 

ΕΚΧΥΛΙΣΜΑ ΒΑΛΕΡΙΑΝΑΣ 100 mg ** 

L-ΘΕΑΝΙΝΗ 50 mg ** 

ΕΚΧΥΛΙΣΜΑ ΙΝΔΙΚΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ (TULSI) 50 mg ** 

EKXYLISMA APOCYNUM VENETUM 136 mg ** 

 

Αριθ.Γνωστ.Ε.Ο.Φ : 34609/27-03-2019 (Ο αριθ.Γνωστ.Ε.Ο.Φ δεν επέχει θέση 

άδειας κυκλοφορίας) 

 

 



Το FULL DREAM στοχεύει στην εξασφάλιση της ήρεμης διάθεσης 

πριν από την κατάκλιση, στην μυϊκή και πνευματική χαλάρωση πριν την 

προσπάθεια ύπνου. Τα δραστικά της συστατικά έχουν κυρίως χαλαρωτική 

και όχι πρωτίστως υπνωτική επίδραση. 

Γιατί κανένας δεν μπορεί να κοιμηθεί εύκολα και καλά όταν είναι 

αγχωμένος, πνιγμένος σε σκέψεις και σε υπερένταση! 

ΜΙΑ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗΝ ΑΥΠΝΙΑ 

Η συμβατική ιατρική θεραπεία ύπνου επικεντρώνεται σε 

συνταγογραφούμενα φάρμακα που συχνά έχουν προβληματικές 

ανεπιθύμητες παρενέργειες και δεν παρέχουν τον βαθύ ξεκούραστο 

ύπνο που τόσο απεγνωσμένα χρειαζόμαστε. Ενώ οι περισσότεροι από 

εμάς μπορούμε να βελτιώσουμε σημαντικά τον ύπνο μας εστιάζοντας 

στην υγιεινή του ύπνου, τη διαχείριση του στρες και την ισορροπία του 

σακχάρου στο αίμα. Εάν το σάκχαρο πέσει κατά τη διάρκεια της νύχτας 

(από υπερβολικό αλκοόλ, γλυκά ή υδατάνθρακες πριν από την κατάκλιση) 

η κορτιζόλη σας θα επηρεαστεί και μπορεί να σας ξυπνήσει. Για να 

αποφύγετε την νυχτερινή αφύπνιση αποφύγετε τους υδατάνθρακες και 

την ζάχαρη πριν τον ύπνο Μπορείτε επίσης να πιείτε τσάι κανέλας ή 

tulsi (ιερού βασιλικού), καθώς και τα δύο βότανα έχουν αποδειχθεί ότι 

βοηθούν με τον γλυκαιμικό έλεγχο και τον έλεγχο της κορτιζόλης. 

ΒΙΤΑΜΙΝΕΣ Β6 & Β12 

Η ανεπάρκεια σε βιταμίνες Β γενικότερα, αλλά ειδικότερα των Β12 

και Β6 δημιουργούν ή εντείνουν την υπάρχουσα ψυχολογική δυσφορία 

και αυτό έχει σαν επακόλουθο την διαταραχή του ύπνου. Η έλλειψη της 

Β12 είναι πολύ πιθανό να σας προκαλέσει προβλήματα αϋπνίας καθώς η 

συγκεκριμένη βιταμίνη επηρεάζει τον ύπνο και τη γενικότερη λειτουργία 

του νευρικού συστήματος. Η βιταμίνη Β-12 επίσης συνεργάζεται στενά 

στο σώμα με την ορμόνη μελατονίνη. Αυτή η ορμόνη είναι υπεύθυνη για τη 

ρύθμιση των κιρκαδικών ρυθμών μέσα στο σώμα μας. Η έλλειψη βιταμίνης 

Β12 επηρεάζει το νευρικό σύστημα και την ποιότητα ύπνου, μπορεί εύκολα 

να προκαλέσει κόπωση, κακή συγκέντρωση, μειωμένη μνήμη, μεταβολές 

της διάθεσης και διαταραχές του ύπνου. 

Η βιταμίνη Β-6 μετατρέπει μια μικρή ποσότητα τρυπτοφάνης σε 

σεροτονίνη, έναν νευροδιαβιβαστή που βοηθά στη ρύθμιση των μορφών 

ύπνου. Αποτυγχάνοντας να αποκτήσετε επαρκή ποσότητα βιταμίνης 

Β-6 στη διατροφή σας, ο μεταβολισμός της τρυπτοφάνης, αλλά και της 

σεροτονίνης μπορεί να διαταραχθεί. 

ΜΕΛΑΤΟΝΙΝΗ 

Η μελατονίνη είναι μια νευροορμόνη που εκκρίνεται στον εγκέφαλο και 

είναι γνωστή για την πρόκληση και τη ρύθμιση του ύπνου. Το φως καταστέλλει τη 

σύνθεση μελατονίνης. Η κύρια χρήση της μελατονίνης ως συμπλήρωμα είναι 

η ομαλοποίηση των μη φυσιολογικών σχημάτων ύπνου. Βοηθά το σώμα σας να 

ξέρει πότε πρέπει να κοιμηθεί και πότε να ξυπνήσει. Σε κάθε κατάσταση χρόνιας 

διαταραχής ύπνου, το βιολογικό ρολόι και οι κιρκάδιοι ρυθμοί διαταράσσονται 

μόνιμα και η ενδογενής παραγωγή μελατονίνης φθίνει συνεχώς. 



Ο κύριος μηχανισμός της μελατονίνης είναι η μείωση του χρόνου που 

χρειάζεται κάποιος για να κοιμηθεί (ως ορμόνη, αυτή είναι η κύρια εργασία 

της). Υπάρχουν ορισμένα στοιχεία που δείχνουν ότι κάποιες ομάδες 

ανθρώπων έχουν ακανόνιστη παραγωγή μελατονίνης στο σώμα τους. Οι 

καπνιστές, και οι ηλικιωμένοι είναι ανάμεσα σε αυτές τις ομάδες Η κατάθλιψη 

έχει επίσης συσχετιστεί με χαμηλότερα επίπεδα παραγωγής μελατονίνης. 

ΠΑΣΣΙΦΛΟΡΑ 

Η πασσιφλόρα είναι εξαιρετικό ηρεμιστικό βότανο το οποίο καταπραΰνει 

τα νεύρα και ανακουφίζει με ήπιο τρόπο τη μυϊκή ένταση και το άγχος χωρίς 

να προκαλεί εθισμό. Πρόσφατες μελέτες, έχουν δείξει ότι τα φλαβονοειδή 

είναι τα κύρια συστατικά που ευθύνονται για τις αγχολυτικές - ηρεμιστικές 

ιδιότητες του βοτάνου. Γενικά, η επίδραση του βοτάνου σε προβλήματα 

αϋπνίας είναι καταλυτική όταν η αϋπνία οφείλεται σε νοητική ανησυχία, 

εποχικό περιοδικό άγχος και υπερεργασία. Αποκαθιστά σταδιακά την 

ποιότητα του ύπνου στα άτομα που έχουν αϋπνίες. Στα άτομα που ξυπνούν 

πολύ πρωί χωρίς να μπορούν να ξανακοιμηθούν, η Πασσιφλόρα προσφέρει 

σταδιακά έναν ανανεωτικό και ποιοτικό ύπνο. 

Τέλος αξίζει να αναφερθεί ότι η πασσιφλόρα ενεργεί στους υποδοχείς 

του γ-αμινοβουτυρικού οξέος (GABA) και αυξάνει τη βιοδιαθεσιμότητα 

του, με τον ίδιο δηλαδή τρόπο που δρουν οι βενζοδιαζεπίνες. Μια έγκυρη 

δημοσιευμένη έρευνα και κλινική δοκιμή κατέδειξαν ότι το εκχύλισμα της 

πασσιφλόρας προκάλεσε σημαντική αύξηση του συνολικού χρόνου ύπνου, 

ενώ ταυτόχρονα μείωσε σημαντικά τον χρόνο αφύπνισης και τον χρόνο που 

χρειάζεται το σώμα να περάσει στην REM κατάσταση ύπνου. 

ΜΕΛΙΣΣΟΧΟΡΤΟ 

Ειδικά όταν συνδυάζεται με άλλα «ηρεμιστικά» βότανα όπως η 

βαλεριάνα και ο λυκίσκος, βοηθά στη μείωση του άγχους και στην 

προώθηση του ύπνου. Η δράση της σαν επαγωγό του ύπνου είναι κυρίως 

αποτέλεσμα αγχολυτικής επίδρασης. 

Το εκχύλισμα από μελισσόχορτο ταυτοποιήθηκε ως ένας ισχυρός 

αναστολέας της GABA τρανσαμινάσης, γεγονός το οποίο εξηγεί τις 

αγχολυτικές επιδράσεις. Η GABA τρανσαμινάση είναι ένζυμο που ευθύνεται 

για την αποδόμηση του GABA και την μείωση της λειτουργικότητάς του. Η 

χρήση λοιπόν του μελισσόχορτου αποτρέπει την μείωση των επιπέδων του 

GABA και αυτό επάγει σημαντικά την εγκεφαλική και συναισθηματική ηρεμία 

που χρειάζεται η προετοιμασία του σώματος για έναν καλό και ποιοτικό ύπνο. 

ΧΑΜΟΜΗΛΙ 

Το χαμομήλι θεωρείται ευρέως ως ήπιο ηρεμιστικό και επαγωγέας 

ύπνου. Παραδοσιακά, τα σκευάσματα χαμομηλιού έχουν χρησιμοποιηθεί 

για τη θεραπεία της αϋπνίας και για την επαγωγή της καταπραϋντικής 

δράσης. Σύμφωνα με δημοσιευμένη έρευνα στο απλοϊκό, λαϊκό γιατροσόφι 

κατά της αϋπνίας και του άγχους οι επιστήμονες ανακάλυψαν την παρουσία 

ουσιών παρόμοιων με τις χημικές και εθιστικές βενζοδιαζεπίνες που τόσο 

ευρέως χρησιμοποιούνται από την κλασσική ιατρική σαν ηρεμιστικά. 



ΛΥΚΙΣΚΟΣ 

Η έντονη χαλαρωτική του δράση στο κεντρικό νευρικό σύστημα τον κάνει 

ωφέλιμο στη θεραπεία της αϋπνίας. Ο λυκίσκος χρησιμοποιείται συνήθως 

για άγχος, διαταραχές ύπνου όπως αδυναμία εκκίνησης ύπνου (αϋπνία) 

ή διαταραγμένο ύπνο εξ αιτίας νυχτερινών ωρών εργασίας, ανησυχίας, 

έντασης, διέγερσης ελλειμματικής προσοχής-υπερκινητικότητας (ADHD) 

νευρικότητας ή ευερεθιστότητας. Επιπλέον, η λήψη ενός συγκεκριμένου 

συνδυασμού που περιέχει βαλεριάνα, πασσιφλόρα και λυκίσκο καθημερινά 

φαίνεται να αυξάνει τον συνολικό χρόνο ύπνου κατά 2,5 ώρες, να μειώνει 

τον αριθμό των αφυπνίσεων τη νύχτα κατά 50% και να μειώνει τον χρόνο 

που χρειάζεται κάποιος για να κοιμηθεί κατά μία ώρα. Ο μηχανισμός δράσης 

της ρητίνης του λυκίσκου συνίσταται στην αύξηση της δραστικότητας του 

νευροδιαβιβαστή γ-αμινοβουτυρικού (GABA). 

ΒΑΛΕΡΙΑΝΑ 

Η βαλεριάνα έχει ιδιότητες που επηρεάζουν το κεντρικό νευρικό σύστημα του 

ανθρώπινου οργανισμού χαλαρώνει τους μυς και ανακουφίζει από το άγχος. Οι 

ηρεμιστικές ιδιότητες της βαλεριάνας είναι ιδιαίτερα χρήσιμες για τη διατήρηση 

της ποιότητας και της διάρκειας του ύπνου. Έχει αποδειχθεί ότι η βαλεριάνα 

μειώνει το συχνό ξύπνημα, την ένταση και την ανησυχία. Σε αντίθεση με μερικά 

φάρμακα, η βαλεριάνα εξασφαλίζει έναν υγιή ύπνο, χωρίς να υπάρχει αίσθηση 

κούρασης ή κόπωσης την επόμενη ημέρα. Η δραστικότητα «τύπου GABA» των 

εκχυλισμάτων βαλεριάνας υποδηλώνεται από την καταπραϋντική, αγχολυτική, 

μυοχαλαρωτική και πιθανή αντισπασμωδική δράση τους. Τα εκχυλίσματα της 

δεν ενεργούν στους υποδοχείς της βενζοδιαζεπίνης. Αυτό την καθιστά ασφαλές 

φυσικό βοήθημα ακόμη και σε άτομα που λαμβάνουν φαρμακευτική αγωγή. 

Σε μελέτες σε ανθρώπους, η βαλεριάνα συνδέεται με μείωση του 

ύπνου ταχείας κίνησης των ματιών (REM) κατά το πρώτο μέρος της νύχτας 

αλλά μια αύξηση κατά τη διάρκεια των τελευταίων σταδίων του ύπνου, 

Αυτές οι μελέτες υποδεικνύουν τουλάχιστον ένα υποκειμενικό όφελος 

στην ποιότητα του ύπνου, στις αφυπνίσεις κατά τη διάρκεια της νύχτας 

και πιθανώς στην καθυστέρηση του ύπνου κατά την έναρξη. Οι κλινικές 

δοκιμές υποδεικνύουν ότι με επαναλαμβανόμενη χορήγηση βαλεριάνας 

προκαλείται ο ύπνος χωρίς να μεταβάλλεται η αρχιτεκτονική του ύπνου. 

Ο συνδυασμός πασσιφλόρας, βαλεριάνας, λυκίσκου και μελισσόχορτου 

είναι εξαιρετικά αποτελεσματικός και χρησιμοποιείται διεθνώς από 

πολλούς νευροπαθητικούς θεραπευτές για την πρόκληση και την καλή 

ποιότητα ύπνου. 

HOLY BASIL (TULSI) 

Το tulsi, έχει αποδειχθεί ότι βοηθά το σώμα να έχει καλύτερο γλυκαιμικό 

έλεγχο. Αυτό το βότανο έχει χρησιμοποιηθεί για αιώνες λόγο της ικανότητας 

του να μειώνει το στρες και το άγχος, ενώ, επίσης, εξισορροπεί την διάθεση. 

Ο οργανισμός σε κατάσταση άγχους παράγει κορτιζόλη, η οποία είναι μία από 

τις ορμόνες του στρες. Με τον έλεγχο της παραγωγής κορτιζόλης, κάτι στο 

οποίο ο ινδικός βασιλικός βοηθά αποδεδειγμένα, το σώμα ανταποκρίνεται 

καλύτερα στο σωματικό και στο συναισθηματικό στρες. 



L-THEANINE 

Μελέτες δείχνουν ότι η χαλάρωση πριν από τον ύπνο είναι πολύ 

αποτελεσματική κατά της αϋπνίας, ακόμη και σε δύσκολες περιπτώσεις. Η 

επίτευξη του ύπνου είναι διαφορετικός παράγοντας από την διάρκεια και 

ποιότητα στον ύπνο. Έχει τεκμηριωθεί ότι η ποιότητα του ύπνου, η ανάκαμψη 

από την εξάντληση και τα ανανεωμένα συναισθήματα ενισχύθηκαν 

από την L-theanine. Η θεανίνη αυξάνει τα επίπεδα του GABA και άλλων 

ηρεμιστικών χημικών ουσιών στον εγκέφαλο, της σεροτονίνης και της 

ντοπαμίνης. Η αύξηση και η φυσιολογική ρύθμιση των επιπέδων αυτών 

των ηρεμιστικών χημικών ουσιών του εγκεφάλου προάγει τη χαλάρωση 

και μπορεί να βοηθήσει στον ύπνο. Ακόμη, η θεανίνη, μειώνει τα επίπεδα 

των «διεγερτικών» χημικών ουσιών στον εγκέφαλο. Τα άλφα κύματα είναι 

παρόντα και απαραίτητα κατά τη διάρκεια του ύπνου REM. 

APOCYNUM VENETUM 

Γνωστό από την κινεζική ή ιατρική ως Luobuma είναι ένας μικρός 

θάμνος, τα φύλλα του οποίου κάνουν ένα τσάι ιδιαίτερα δημοφιλές στην 

Κίνα. Η χρήση του μπορεί να βοηθήσει στην προώθηση του ξεκούραστου 

ύπνου και της αίσθησης ηρεμίας χωρίς να προκαλέσει ανεπιθύμητη υπνηλία 

ή μειωμένη συνειδητότητα. Σύγχρονες φαρμακολογικές μελέτες κατέδειξαν 

ότι το Apocynum venetum διαθέτει ευρείες φαρμακολογικές δράσεις που 

περιλαμβάνουν αντιυπερτασικά, καρδιοτονωτικά, ηπατοπροστατευτικά, 

αντιοξειδωτικά, αντι-λιπιδικά αντικαταθλιπτικά και αγχολυτικά 

αποτελέσματα, τα οποία μπορούν να εξηγηθούν από την παρουσία διαφόρων 

φλαβονοειδών ενώσεων στο φυτό. Με βάση τις μελέτες και τις κλινικές 

δοκιμές, το Apocynum venetum δεν προκαλεί παρενέργειες, ακόμη και σε 

σταθερή ημερήσια δόση για μακρύ χρονικό διάστημα. Κλινικές μελέτες 

έχουν επίσης δείξει ότι υποστηρίζει τις συγκεντρώσεις σεροτονίνης και τις 

βαθμολογίες στην κλίμακα αξιολόγησης της κατάθλιψης. 


