
Olive Leaves Extract 120 Vcaps 

Εκχύλισμα φύλλων ελιάς (olea europea L.) 

σταθεροποιημένο να αποδίδει 20% 

ελαιοευρωπαίνη. 

ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ: Εκχύλισμα φύλλων ελιάς (Olea europea L. ) 

τυποποιημένο για περιεκτικότητα σε ελάχ. 

20% ελαιοευρωπαίνη, σταθεροποιητής - 

υδροξυπροπυλομεθυλοκυτταρίνη (συστατικό κελύφους 

κάψουλας). 

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 ΦΥΛΛΩΝ ΕΛΙΑΣ 870 mg 

** 

Που αποδίδει ελαιοευρωπαίνη 174 mg ** 

 

Στα φύλλα της ελιάς όπως και στον καρπό και στο λάδι, περιέχονται 

αρκετές φαινόλες και παράγωγα τους καθώς και αλλά θρεπτικά 

συστατικά. Η ελαιοευρωπαΐνη (oleuropein) και η υδροξυτυροσόλη 

θεωρούνται οι σημαντικότερες από τις ενώσεις αυτές. 

Η oleuropein εκχυλίζεται από τα φύλλα της ελιάς και μπορεί 

να χρησιμοποιηθεί ως ευρέως φάσματος φυσικό αντιβιοτικό. Έχει 

θετική επίδραση στο ανοσοποιητικό μας σύστημα και όταν λαμβάνεται 

μαζί με άλλα αντιοξειδωτικά, οι θεραπευτικές της ιδιότητες 

πολλαπλασιάζονται. 

Σύμφωνα με τις κλινικές μελέτες έχει αρκετές φαρμακολογικές 

ιδιότητες (Εικόνα) συμπεριλαμβανομένων των αντιοξειδωτικών των 

αντιφλεγμονωδών, των αντιαθηρογενών, των αντικαρκινικών, των 

αντιμικροβιακών και των αντιικών. 

Επιπλέον, έχει αποδειχθεί ότι εμφανίζει αντιισχαιμικές και 

υπολιπιδαιμικές δράσεις. Για τους λόγους αυτούς, διατίθεται στο 

εμπόριο ως συμπλήρωμα διατροφής στις μεσογειακές χώρες 

ΠΩΣ ΜΑΣ ΩΦΕΛΟΥΝ ΤΑ ΦΥΛΛΑ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ 

ΟΙ ΦΑΙΝΟΛΕΣ ΤΗΣ 

Προστατεύει από τους ιούς, τα βακτήρια. 

Επιταχύνει την ίαση σε κοινό κρυολόγημα, γρίπη και πνευμονία. 

Τα φύλλα της ελιάς περιέχουν μεγάλης διαιτητικής αξίας 

αντιοξειδωτικές ουσίες με σημαντικότερη την ελαιοευρωπαΐνη 

Λόγω των ουσιών αυτών τα παρασκευάσματα των φύλλων της 

ελιάς, εκτός των άλλων, είναι ισχυρά και πολύ αποτελεσματικά 

μικροβιοκτόνα ευρέος φάσματος. Το πιο σημαντικό όμως είναι ότι 



καταπολεμούν τους ιούς σχεδόν όλων των τύπων. Μεταξύ των ιών 

αυτών περιλαμβάνονται και οι ιοί της γρίπης. 

Η ελαιοευρωπαΐνη, όταν μπει στην κυκλοφορία του αίματος, 

υδρολύεται και δίνει το ελενολικό οξύ (elenolic acid), το οποίο 

έχει αποδειχθεί από ικανό αριθμό ερευνών ότι είναι πολύ ισχυρό 

μικροβιοκτόνο και αποτοξινώνει τον ανθρώπινο οργανισμό. 

Μάλιστα, ορισμένοι θεωρούν το άλας του ελενολικού οξέος 

με ασβέστιο, το ελενολικό ασβέστιο (calcium elonate), θα γίνει το 

αντιβιοτικό του 21ου αιώνα, πράγμα πολύ σημαντικό, διότι σχεδόν 

όλα τα μικρόβια έχουν πλέον εθιστεί στα υπάρχοντα αντιβιοτικά. 

Το ελενολικό ασβέστιο είναι γνωστό από το 1977 ότι ενεργεί και 

ως ισχυρό ευρέος φάσματος ιοκτόνο «φάρμακο», διότι αντιδρά με το 

πρωτεϊνικό περίβλημα των ιών και τους καταστρέφει. 

Τα φύλλα ελιάς έχουν παραδοσιακά χρησιμοποιηθεί για να 

ενισχύσουν τη λειτουργία του ανοσοποιητικού συστήματος και να 

βοηθήσουν στη διαχείριση ιικών λοιμώξεων (ειδικά όταν υπάρχει 

πυρετός). 

Αυτές οι παραδοσιακές πρακτικές φαίνεται να υποστηρίζονται από 

εργαστηριακές μελέτες στις οποίες η ελαιοευρωπαΐνη (που θεωρείται 

ευρέως ως ένα από τα σημαντικότερα συστατικά των φύλλων ελιάς), 

η υδροξυτυροσόλη και άλλες ενώσεις που βρίσκονται στα φύλλα της 

ελιάς έχει αποδειχθεί ότι είναι αποτελεσματικές εναντίον πολλών 

μικροβίων που προκαλούν νόσο, συμπεριλαμβανομένων ορισμένων 

ιών που προκαλούν γρίπη και παρόμοιες αναπνευστικές λοιμώξεις. 

Οι έρευνες δείχνουν ότι οι ελιές μπορούν να ενισχύσουν τις 

προσπάθειες του οργανισμού για την καταπολέμηση των εισερχόμενων 

οργανισμών μέσω δύο διαφορετικών διεργασιών. Πρώτον, φαίνεται να 

διεγείρουν τη φαγοκυττάρωση (η διαδικασία κατά την οποία τα κύτταρα 

του ανοσοποιητικού συστήματος καταβροχθίζουν και καταστρέφουν 

τους εισβάλλοντες οργανισμούς) και δεύτερον παρεμβαίνοντας στην 

ικανότητα των βακτηριδίων και των ιών να αναδιπλασιαστούν και να 

προκαλέσουν μόλυνση 

ΕΛΑΤΤΩΝΕΙ ΤΗΝ ΑΡΤΗΡΙΑΚΗ ΠΙΕΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΝΕΙ ΤΗΝ 

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ. 

Το εκχύλισμα των φύλλων ελιάς έχει σύμφωνα με πολλές μελέτες 

Ισχυρή αγγειοδιασταλτική και αντιθρομβωτική δράση , συντελεί στην 

στην μείωση της LDLαλλά και των τριγλυκεριδίων. ΠΗΓΗ: https:// 

www.tovima.gr/ Πείραμα με άρωμα …ελιάς Όπως δημοσιεύεται στο 

επιστημονικό περιοδικό «Phytomedicine» οι ειδικοί του Πανεπιστημίου 

της Ινδονησίας, στην Τζακάρτα, δημιούργησαν ένα χάπι από εκχύλισμα 

φύλλων ελιάς και στη συνέχεια εξέτασαν τις ευεργετικές του ιδιότητες 

σε 180 υπερτασικούς ασθενείς, που μοίρασαν σε δύο ομάδες. 

Στην πρώτη ομάδα οι ειδικοί χορήγησαν το «θαυματουργό» 

χάπι για ένα διάστημα οκτώ εβδομάδων. Στους υπόλοιπους 

συμμετέχοντες χορήγησαν ένα χάπι κατά της υπέρτασης γνωστή 



δραστική φαρμακευτική ουσία η οποία συνοδεύεται από έντονες 

παρενέργειες όπως π.χ. έντονη ζαλάδα, βήχα κ.ά. 

Σύμφωνα με τους ειδικούς, στα άτομα που λάμβαναν το χάπι ελιάς 

παρατηρήθηκε μια μέση μείωση της συστολικής (μεγάλης) πίεσης κατά 

11,5 χιλιοστά της στήλης υδραργύρου (mm Hg). Αντίστοιχα, σε όσους 

λάμβαναν το συνταγογραφούμενο φάρμακο κατά της υπέρτασης, σημειώθηκε μέση 

μείωση της τάξεως των 13,7 χιλιοστών. 

Και στην περίπτωση της διαστολικής (μικρής) πίεσης όμως τα 

αποτελέσματα ήταν εντυπωσιακά: τα μέλη της ομάδας του φαρμάκου 

σημείωσαν μέση πτώση 6,4 χιλιοστών, τη στιγμή που στα μέλη της 

ομάδας της ελιάς η μικρή πίεση έκανε «βουτιά» κατά 4,8 χιλιοστά.«Η 

υποτασική δράση του εκχυλίσματος των φύλλων ελιάς ήταν παρόμοια 

με εκείνη του φαρμάκου» τονίζουν οι ερευνητές.«Επίσης, ιδιαίτερα 

ισχυρή φάνηκε να είναι η ευεργετική του δράση ως προς τη μείωση 

των τριγλυκεριδίων» καταλήγουν. Ακόμη, σύμφωνα με τα ευρήματα 

των επιστημονικών μελετών, η φαινόλη ελευρωπαίνη που περιέχουν 

τα φύλλα της ελιάς, έχει αντιισχαιμική και αντιοξειδωτική δράση και 

αποτελεί ασπίδα για την καρδιά, τόσο στη στεφανιαία νόσο, όσο και στην 

καρδιοτοξική δράση που προκαλούν κάποια αντικαρκινικά φάρμακα 

 

“Μαζί με το φάρμακο για την υπέρταση (σ.σ. αποφεύγεται 

η αναφορά συγκεκριμένου φαρμάκου για ευνόητους 

λόγους), δεν είναι μακριά η εποχή που ο γιατρός θα 

μπορεί να συνταγογραφήσει σκεύασμα - εκχύλισμα από 

φύλλα ελιάς”, λέει ο κ. Σκαλτσούνης. 

[Διευθυντής του Τομέα Φαρμακογνωσίας και Χημείας 

Φυσικών Προϊόντων της Φαρμακευτικής Σχολής, Εθνικό 

Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ)] 

ΕΧΕΙ ΙΣΧΥΡΗ ΑΝΤΙΦΛΕΓΜΟΝΩΔΗ ΔΡΑΣΗ 

Είναι γνωστό ότι η ελαιοευρωπαΐνη προκαλεί 

αντιφλεγμονώδη αποτελέσματα αναστέλλοντας 

τη δραστηριότητα της λυκοξυγενάσης και την 

παραγωγή του λευκοτριενίου Β4. 

Η ΕΛΑΙΟΕΥΡΩΠΑΙΝΗ ΟΠΛΟ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ 

Η παραδοσιακή μεσογειακή διατροφή (MD) 

συνδέεται με τη μεγάλη διάρκεια ζωής και τη 

μικρότερη εμφάνιση των καρδιαγγειακών 

παθήσεων και καρκίνων. Τα κύρια 

συστατικά αυτής της δίαιτας είναι η υψηλή 

πρόσληψη φρούτων, λαχανικών, κόκκινου 

κρασιού, εξαιρετικού παρθένου ελαιόλαδου 

και ψαριών, χαμηλής πρόσληψης 

γαλακτοκομικών προϊόντων και κόκκινου κρέατος. Το ελαιόλαδο έχει κερδίσει τη 

στήριξη ως 



σημαντικό τρόφιμο που προάγει την υγεία για την υγεία και υπάρχουν 

ενδείξεις ότι αυτό σχετίζεται με την περιεκτικότητα σε πολυφαινόλες. 

Οι πολυφαινόλες ελιάς - όπως ισχυρίζεται η επιστημονική κοινότητα 

- παίζουν σημαντικό προστατευτικό ρόλο στον καρκίνο και σε άλλες 

ασθένειες που σχετίζονται με τη φλεγμονή. Τόσο τα μοντέλα φλεγμονωδών 

όσο και τα καρκινικά κύτταρα έχουν δείξει ότι οι πολυφαινόλες των 

φύλλων ελιάς είναι αντιφλεγμονώδεις και προστατεύουν από την 

καταστροφή του DNA που προκαλείται από τις ελεύθερες ρίζες. 

Οι διάφορες βιοδραστικές ιδιότητες των πολυφαινολών φύλλων 

ελιάς είναι μια εύλογη εξήγηση για την αναστολή της εξέλιξης και της 

ανάπτυξης καρκίνων. Οι διαδρομές περιλαμβάνουν τη φλεγμονώδη 

απόκριση του NF-κΒ και την απόκριση στο οξειδωτικό στρες, αλλά τα 

αποτελέσματα αυτών των βιοδραστικών συστατικών μπορεί επίσης 

να προκύψουν από τη δράση τους ως φυτοοιστρογόνα. Λόγω της 

παρόμοιας δομής των πολυφαινολών ελιάς με τα οιστρογόνα, αυτά 

υποτίθεται ότι αλληλεπιδρούν με τους υποδοχείς οιστρογόνων, 

μειώνοντας έτσι τον επιπολασμό και την πρόοδο των καρκίνων που 

σχετίζονται με ορμόνες. 

Μια πληθώρα δευτερευόντων συστατικών στο ελαιόλαδο έχουν 

αναγνωριστεί ως αποτελεσματικοί παράγοντες για την άμβλυνση της 

έναρξης, της προώθησης και της εξέλιξης της πολυετούς 

καρκινογένεσης. 

Οι μελέτες που κατά καιρούς έχουν γίνει και 

δημοσιευτεί για την αντικαρκινική δράση της 

ελαιοευρωπαίνης έχουν δείξει ότι δίνει υποστηρικτικά 

αποτελέσματα σε πολλές μορφές καρκινικών 

νόσων όπως: γλοιοβλάστωμα, ερυθρολευχαιμία, 

αδενοκαρκίνωμα, μελάνωμα, καρκίνο παχέος 

εντέρου,καρκίνο μαστού, καρκίνωμα ουροδόχου 

κύστης. 

Η ελαιοευρωπαίνη είναι η πιο ισχυρή φαινολική 

ένωση στη μείωση της βιωσιμότητας των κυττάρων 

του καρκίνου του μαστού καθώς 

και στην αύξηση κυτταρικού 

θανάτου και απόπτωσης των 

καρκινικών κυττάρων στον μαστό. 


