
NAC plus Selenium 90 Caps 

Συμπλήρωμα διατροφής με την ακετυλιωμένη 

μορφή της κυστεΐνης και σελήνιο. 

ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ: Ν-ακετυλοκυστείνη (φυτική - vegan), 

σελενομεθειονίνη, φυτική κυτταρίνη. 

ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ: Λαμβάνετε2 κάψουλες την ημέρα 

ΧΩΡΙΣ: τεχνητά χρώματα, αρώματα, συντηρητικά, μαγιά και 

γενετικά τροποποιημένα συστατικά. 

ΤΟ ΠΡΟΙΟΝ ΔΕΝ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΕΙΤΑΙ. 

Θρεπτικά Συστατικά 1 cap ΣΗΔ 

N-ACETYL-CYSTEINE 600 mg 

** 

SELENOMETHIONINE 10 mg ** 

Το οποίο αποδίδει σελήνιο 50 mcg 

 

Η Ν-ακετυλοκυστεΐνη (NAC) είναι μια μορφή του αμινοξέος 

κυστεΐνης που είναι πιο εύκολα απορροφήσιμη. Το σελήνιο βοηθά 

στην ενίσχυση των αντιοξειδωτικών επιδράσεων της κυστεΐνης. 

Η ακετυλοκυστεΐνη αρχικά κατοχυρώθηκε με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας 

το 1960 και τέθηκε σε χρήση το 1968. Είναι στον κατάλογο των 

βασικών ιαμάτων του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, στον οποίο 

απαριθμούνται τα ασφαλέστερα και αποτελεσματικότερα προιόντα 

που χρειάζονται σε ένα σύστημα υγείας. 

Αποτελεί πρόδρομο μόριο της γλουταθειόνης, ένα από τα πιο 

ισχυρά αντιοξειδωτικά μόρια του οργανισμού.H κυστεΐνη υπάρχει 

διαθέσιμη σε τροφές όπως είναι η βρώμη, το καλαμπόκι, το τυρί, 

το γιαούρτι, τα λευκά κρέατα και τα αυγά, ωστόσο δεν υπάρχει με τη 

μορφή του NAC. 

Μόλις η NAC εισέλθει στο σώμα μετατρέπεται σε γλουταθειόνη. 

ΤΟ NAC ΣΑΝ ΑΝΤΙΟΞΕΙΔΩΤΙΚΟ 

Ο οργανισμός μπορεί να συνθέσει κυστεΐνη από μεθειονίνη, 

ένα απαραίτητο αμινοξύ ή να την παράξει μέσω διάσπασης της 

NAC. H άφθονη παροχή κυστεΐνης οδηγεί σε αύξηση παραγωγής 

γλουταθειόνης η οποία αποτελεί έναν από τους πιο σημαντικούς 

αντιοξειδωτικούς μηχανισμούς των κυττάρων. Συγκεκριμένα 

η γλουταθειόνη βοηθάει στη προστασία των κυττάρων και της 

γενετικής πληροφορίας από τις οξειδωτικές βλάβες που προκαλούν 

οι ελεύθερες ρίζες οξυγόνου καθημερινά. 

ΤΟ NAC ΚΑΙ ΤΟ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟ 

ΧΡΟΝΙΑ ΒΡΟΓΧΙΤΙΔΑ- ΚΥΣΤΙΚΗ ΙΝΩΣΗ- ΧΑΠ τρεις δύσκολες 

παθολογίες που η Ν-ακετυλοκυστεΐνη θα σας βοηθήσει να 

αντιμετωπίσετε. 

Παραδοσιακά χρησιμοποιείται για την αντιμετώπιση 



αναπνευστικών προβλημάτων ως βλεννολυτικό. Η 

Ν-ακετυλοκυστεΐνη έχει βρεθεί ότι έχει ισχυρές βλεννολυτικές 

ιδιότητες. Βοηθά στη μείωση των συμπτωμάτων της χρόνιας 

βρογχίτιδας, καθώς ρευστοποιεί τα φλέγματα και βοηθά στην 

αποβολή τους. Η λήψη της είναι κατάλληλη για πρόληψη αλλά 

και μείωση της έξαρσης και επιδείνωσης των συμπτωμάτων 

βρογχίτιδας και χρόνιας αποφρακτικής αναπνευστικής νόσου 

(ΧΑΠ). Βοηθάει στην απόχρεμψη και στη μείωση της βαρύτητας 

του βήχα. 

Η ΧΑΠ είναι ασθένεια των πνευμόνων που προκαλείται από 

μακροχρόνια οξειδωτική βλάβη στους σημαντικούς ιστούς των 

πνευμόνων. Αυτή η βλάβη έχει ως αποτέλεσμα τη φλεγμονή του 

πνευμονικού ιστού. Η φλεγμονή προκαλείται σε μικρότερους 

αεραγωγούς και αυτό οδηγεί σε δύσπνοια και βήχα. Με την 

αναπλήρωση της γλουταθειόνης στους πνεύμονες, το NAC 

προσπαθεί να μειώσει την οξειδωτική βλάβη και τη βλάβη των 

ιστών. Αυτό, με τη σειρά του, μειώνει την πιθανότητα εμφάνισης 

της ΧΑΠ. Η κύρια μορφή θεραπείας της ΧΑΠ είναι η θεραπεία με 

οξυγόνο. Αυτό συνεπάγεται την παροχή επιπλέον οξυγόνου στον 

ασθενή, έτσι ώστε φυσιολογικά επίπεδα οξυγόνου να μπορούν να 

ληφθούν από το αίμα. Ωστόσο, αυτό το επιπλέον οξυγόνο αυξάνει, 

επίσης, την παραγωγή τοξικών ριζών οξυγόνου. Η χορήγηση της 

ακετυλοκυστείνης θα μειώσει τη συγκέντρωση αυτών των ριζών και 

θα συμβάλει στην αποτελεσματικότητας της θεραπείας. 

Ακόμη, η Ν-ακετυλοκυστεΐνη βοηθά στη θεραπεία των πτυσσομένων 

πνευμόνων που προκαλούνται από την απόφραξη της βλέννας. 

(ατελεκτασία) 

Η χρόνια βρογχίτιδα προκαλείται από τη φλεγμονή των βρογχικών 

σωλήνων. Αυτή η φλεγμονή προκαλείται συχνά από βλάβη από 

οξείδωση. Η χρόνια βρογχίτιδα προκαλεί τη δημιουργία βήχα 

και παραγωγή βλέννας στους πνεύμονες. Η NAC θα μειώσει τα 

συμπτώματα σε ασθενείς με χρόνια βρογχίτιδα ενεργώντας για τη 

μείωση των ριζών στους βρογχικούς σωλήνες 

ΤΟ NAC ΚΑΙ ΤΟ ΑΝΟΣΟΠΟΙΗΤΙΚΟ 

Η NAC έχει αποδειχθεί ότι μειώνει τα συμπτώματα της γρίπης, 

καθώς και ότι προστατεύει από τη γρίπη. Η NAC μειώνει τη 

φλεγμονώδη ανταπόκριση του σώματος όταν αναπτύσσεται η γρίπη 

και αυτό μειώνει τα συμπτώματα που εμφανίζονται. Η NAC μειώνει, 

επίσης, την ικανότητα του ιού της γρίπης να αναδιπλασιαστεί στα 

κύτταρα. Χωρίς την ικανότητα αναπαραγωγής γρήγορα, ο ιός, 

συχνά, καταπολεμάται προτού αναπτυχθεί. Επειδή η κυστεΐνη 

έχει αποδειχθεί ότι διεγείρει την παραγωγή των Τ4 λευκών 

αιμοσφαιρίων, θεωρείται ιδανικό συμπλήρωμα για την τόνωση 

του ανοσοποιητικού. Παράλληλα προς τον ίδιο σκοπό συνεισφέρει 

και η αντιοξειδωτική της δράση, καθώς όσο περισσότερες τοξίνες 



συγκεντρώνει το σώμα μας τόσο περισσότερο αποδυναμώνεται και 

η φυσική μας άμυνα. 

ΤΟ NAC ΚΑΙ ΟΙ ΤΟΞΙΝΕΣ 

Μελέτες έχουν δείξει ότι η ακετυλοκυστεΐνη μπορεί να βοηθήσει 

στην προστασία των πνευμόνων από τις καρκινογόνες ουσίες που 

βρίσκονται στον καπνό του τσιγάρου, να προστατεύσει το συκώτι 

από τις τοξικές επιδράσεις του αλκοόλ και να μειώσει τις τοξικές 

παρενέργειες ορισμένων φαρμάκων που χρησιμοποιούνται για τη 

θεραπεία του καρκίνου. Η Ν-ακετυλο κυστείνη λαμβάνεται επίσης 

από το στόμα για την προστασία από περιβαλλοντικούς ρύπους 

που περιλαμβάνουν μονοξείδιο του άνθρακα, χλωροφόρμιο, 

ουρεθάνες και ζιζανιοκτόνα, για την υποστήριξη απεξάρτησης 

και καθαρισμού του σώματος από οπιούχα και ναρκωτικά, Η NAC 

έχει χρησιμοποιηθεί επιτυχώς για τη θεραπεία δηλητηρίασης από 

αρσενικό και υδράργυρο. Oι ηπατοπροστατευτικές ιδιότητες του 

NAC οφείλονται στη αύξηση της ικανότητας των ηπατικών κυττάρων 

να μεταβολίσουν τοξικά παράγωγά των φαρμάκων. Παρόμοια 

ηπατοπροστατευτική δράση παρουσιάζει επίσης σε αλκοολικά άτομα 

ΤΟ NAC ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΚΩΤΙ 

Η NAC βοηθά στην προστασία από τη βλάβη του ήπατος. Η 

Ν-ακετυλ κυστεϊνη χρησιμοποιείται, συνήθως, για τη θεραπεία της 

ηπατικής ανεπάρκειας που προκαλείται από παράγοντες, όπως η 

υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ ή οι περιβαλλοντικοί ρύποι. Με 

την αναπλήρωση της Γλουταθειόνης στο σώμα, η NAC βοηθά στην 

καταπολέμηση των ριζών οξυγόνου και αποτρέπει την κυτταρική 

βλάβη στα ηπατικά κύτταρα. 

ΤΟ NAC ΚΑΙ ΤΟ AIDS/HIV 

Τα υψηλά επίπεδα NAC στο σώμα μπορούν να βοηθήσουν στην 

πρόληψη της αναπαραγωγής ενός στελέχους του HIV, του HIV- 

1. Αυτό υποδηλώνει ότι τα κύτταρα με υψηλά επίπεδα NAC είναι 

σε θέση να αντισταθούν στη λοίμωξη από HIV. Η NAC είναι ένα 

καλό συμπλήρωμα διατροφής για τα άτομα που έχουν HIV + και 

λαμβάνουν άλλα φάρμακα. 

ΤΟ NAC ΚΑΙ Η ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗ 

Η NAC έχει αποδειχθεί ότι μειώνει την αντίσταση στην 

ινσουλίνη σε παχύσαρκους ασθενείς. Το υψηλό σάκχαρο στο αίμα 

και η παχυσαρκία μπορεί να προκαλέσουν φλεγμονή στον ιστό του 

λίπους Αυτή η φλεγμονή ξεκινά ένα μονοπάτι σηματοδότησης το οποίο τελικά οδηγεί 

στην καταστροφή υποδοχέων ινσουλίνης. Η 

καταστροφή οδηγεί στον διαβήτη 2 σε παχύσαρκους ασθενείς. Η 

NAC έχει αποδειχθεί ότι μειώνει τη φλεγμονή στα λιπώδη κύτταρα. 

Αυτό σημαίνει ότι λιγότεροι υποδοχείς ινσουλίνης καταστρέφονται 

και τα κύτταρα γίνονται πιο ευαίσθητα στην ινσουλίνη. Αυτό μειώνει 

τον κίνδυνο ανάπτυξης διαβήτη 2. 



ΤΟ NAC ΚΑΙ ΟΙ ΝΕΥΡΟΕΓΚΕΦΑΛΙΚΕΣ ΝΟΣΟΙ 

Η ικανότητα του NAC να αναπληρώνει τη γλουταθειόνη και να 

ρυθμίζει τα επίπεδα του γλουταμικού στον εγκέφαλο μπορεί να 

ενισχύσει την υγεία του εγκεφάλου. 

Το γλουταμικό, σημαντικός παράγοντας της νευροδιαβίβασης, 

εμπλέκεται σε ένα ευρύ φάσμα δράσεων μάθησης, συμπεριφοράς 

και μνήμης, ενώ η αντιοξειδωτική γλουταθειόνη συμβάλλει στη 

μείωση της οξειδωτικής βλάβης στα εγκεφαλικά κύτταρα που 

σχετίζονται με τη γήρανση. 

Ειδικότερα για το πάρκινσον, η Ν-ακετυλοκυστείνη σύμφωνα με 

πολλές μελέτες βελτιώνει την αποτελεσματικότητα της ντοπαμίνης 

και το σύπτωμα του ιδιοπαθή τρόμου. 

Οι επιδράσεις στην νευροδιαβίβαση: 

Εκτός από τις επιδράσεις στην οξειδωτική ισορροπία, οι 

μεταβολές στα επίπεδα της κυστεΐνης έχει αποδειχθεί ότι ρυθμίζουν 

τις οδούς νευροδιαβιβαστών, κυρίως του γλουταμινικού και 

της ντοπαμίνης. Πιο συγκεκριμένα η NAC βοηθά στην ρύθμιση 

των ενδοκυτταρικών και των εξωκυτταρικών ανταλλαγών 

του γλουταμινικού αποτρέποντας την επικίνδυνη άνοδο της 

συγκέντρωσής του μέσα από το σύστημα αντιστάθμισης κυστίνης- 

γλουταμινικού. 

ΤΟ NAC ΚΑΙ Η ΚΑΡΔΙΑ 

Έχει επίσης αποδειχθεί ότι αυξάνει την παραγωγή μονοξειδίου 

του αζώτου, η οποία βοηθάει στη διάταση των αγγείων και βελτιώνει 

τη ροή του αίματος. Αυτό διευκολύνει τη μεταφορά αίματος πίσω 

στην καρδιά σας και μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο καρδιακών 

προσβολών. 


