Πρωτοποριακή σειρά
συμπληρωμάτων διατροφής
σε μορφή στοματικού spray
για μέγιστη βιοδιαθεσιμότητα
από τον ανθρώπινο
οργανισμό!
Όταν η εύκολη
λήψη συνδυάζεται
με την εξαιρετική
απορρόφηση!
Η ενδεδειγμένη
εναλλακτική επιλογή
σε χάπια, δισκία ή
ταμπλέτες!

Βιταμίνη D
(1000 IU, 3000 IU, Pregnancy,
Junior, Infant)

Πολυβιταμινούχο
Βιταμίνη Β12

Η πρωτοποριακή σειρά συμπληρωμάτων διατροφής της Better You σε
στοματικά sprays έρχεται στην Ελλάδα για να καλύψει τις πραγματικές
σας θρεπτικές ανάγκες, προσφέροντας μέγιστη απορρόφηση και
αξιοποίηση από τον οργανισμό στην πλέον εύληπτη μορφή.
Κορυφαίοι επιστήμονες επισημαίνουν:

“Σύμφωνα με μελέτες στη διεθνή βιβλιογραφία, έχει αποδειχτεί ότι η απορρόφηση
της βιταμίνης D3 στη φαρμακοτεχνική μορφή αερολύματος από τον βλεννογόνο της
στοματικής κοιλότητας είναι σημαντικά καλύτερη από άλλες φαρμακοτεχνικές μορφές,
ιδιαίτερα όταν ο ψεκασμός γίνεται στο υπογλώσσιο. Σε σύγκριση με τη φαρμακοτεχνική μορφή της μαλακής κάψουλας, η χορήγηση με ψεκασμό φαίνεται να αυξάνει τα επίπεδα της βιταμίνης D3 στον ορό περισσότερο από 2 φορές”

Δρ. Νικόλαος Δρακούλης
Επ. Καθηγητής Κλινικής Φαρμακολογίας, Εθνικό και Καποδιστριακό
Πανεπιστήμιο Αθηνών
“Ο μηχανισμός απορρόφησης μέσω της υπογλώσσιας πρόσληψης έχει αποδειχθεί ως
η πλέον αποτελεσματική μέθοδος για τη πρόσληψη βιταμινών μέσω συμπληρώματος,
καθώς βασίζεται στο πλούσιο φλεβικό σύστημα που βρίσκεται στο εσωτερικό της στοματικής κοιλότητας, ικανό να μεταφέρει τα θρεπτικά συστατικά απευθείας στην κυκλοφορία του αίματος”

Δρ. Charles Heard, Λέκτορας Πανεπιστημίου Cardiff

VITAMIN

Ο ειδικός στην βιταμίνη D
Η βιταμίνη D αποτελεί μία από τις πλέον σημαντικές βιταμίνες για τον ανθρώπινο οργανισμό, ζωτικής σημασίας τόσο για την σκελετική όσο και για
την εξωσκελετική υγεία.
Βασική «πηγή» της είναι η επαρκής και κατάλληλη έκθεση στις υπεριώδεις ακτινοβολίες του ηλίου (και συγκεκριμένα στις UVB) και πολύ λιγότερο η διατροφή.
Έγκριτα στατιστικά στοιχεία υποδεικνύουν πως η έλλειψη ή η ανεπάρκεια
βιταμίνης D στην Ελλάδα έχει λάβει τεράστιες διαστάσεις.

Η ΒΙΤΑΜΙΝΗ D ΣΕ ΣΤΟΜΑΤΙΚΟ SPRAY ΠΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟ ΤΙΣ ΚΑΨΟΥΛΕΣ
Επιστημονικά δεδομένα αποδεικνύουν ότι η απορρόφηση θρεπτικών συστατικών μέσω του στοματικού ψεκασμού μπορεί να είναι παραπάνω
και από δύο φορές πιο αποτελεσματική, συγκρινόμενη με αυτή που επιτυγχάνουν οι παραδοσιακές κάψουλες. Επιστημονική μελέτη (Satia et al.
Nutrition Journal (2015) 14:114) συνέκρινε την απορρόφηση συμπληρώματος βιταμίνης D3 σε μορφή στοματικού ψεκασμού, με ένα αντίστοιχο σε
μορφή μαλακής κάψουλας, σε ένα δείγμα ανθρώπων τόσο υγιών, όσο και
ασθενών με σύνδρομο δυσαπορρόφησης. Τα αποτελέσματα έδειξαν 1,9
φορές μεγαλύτερη απορρόφηση για το σκεύασμα σε μορφή στοματικού ψεκασμού στους υγιείς και 2,6 φορές στους ασθενείς,
συγκρινόμενο πάντα με το αντίστοιχο σε μαλακή κάψουλα!
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΜΑΓΟΥΛΟΥ
ΜΕΓΙΣΤΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ
ΚΑΤΩ ΠΛΕΥΡΑ ΓΛΩΣΣΑΣ
ΥΨΗΛΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ
ΥΠΟΓΛΩΣΣΙΟ
ΥΨΗΛΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ
Οι περιοχές στη στοματική κοιλότητα με τη καλύτερη απορρόφηση των
spays της Better You σύμφωνα με τη μελέτη της Φαρμακευτικής Σχoλής
του Πανεπιστημίου του Cardiff

DLux1000

Το DLux1000 είναι ένα μοναδικό συμπλήρωμα βιταμίνης D3, σε εύχρηστη μορφή στοματικού spray ειδικά σχεδιασμένο για να το χρησιμοποιείτε καθημερινά. Κάθε ψεκασμός παρέχει 1000IU (25mcg) βιοδιαθέσιμης D3. Το προϊόν
DLux1000 είναι ένα βραβευμένο spray, φυσικά εμπλουτισμένο με μια ευχάριστη γεύση μέντας. Κάθε συσκευασία περιέχει 100 μοναδικούς ψεκασμούς
και διαρκεί για περισσότερο από 3 μήνες. Συνιστάται ο ψεκασμός να γίνεται
εσωτερικά στη βλεννογόνο του μάγουλου ή κάτω από τη γλώσσα. Πολλαπλοί
ψεκασμοί ενδείκνυνται σε περίπτωση που απαιτείται μεγαλύτερη δοσολογία,
κάτι για το οποίο θα σας συμβουλέψει ο ιατρός σας.

DLux3000

Το DLux3000 είναι ένα μοναδικό συμπλήρωμα βιταμίνης D3, σε εύχρηστη μορφή στοματικού spray ειδικά σχεδιασμένο για να το χρησιμοποιείτε καθημερινά. Κάθε ψεκασμός παρέχει 3000IU (75mcg) βιοδιαθέσιμης D3. Το προϊόν
DLux3000 είναι ένα βραβευμένο spray, φυσικά εμπλουτισμένο με μια ευχάριστη γεύση μέντας. Κάθε συσκευασία περιέχει 100 μοναδικούς ψεκασμούς
και διαρκεί για περισσότερο από 3 μήνες. Συνιστάται ο ψεκασμός να γίνεται
εσωτερικά στη βλεννογόνο του μάγουλου ή κάτω από τη γλώσσα. Πολλαπλοί
ψεκασμοί ενδείκνυνται σε περίπτωση που απαιτείται μεγαλύτερη δοσολογία,
κάτι για το οποίο θα σας συμβουλέψει ο ιατρός σας.

DLuxPregnancy
(Πλήρες συμπλήρωμα
διατροφής για εγκύους με
βιταμίνη D, φυλλικό οξύ,
Β1, Β6, Β12, Κ)

Το DLuxPregnancy αποτελεί την πλέον αποτελεσματική εναλλακτική στις ταμπλέτες και τις κάψουλες και είναι η ιδανική λύση συμπληρώματος διατροφής για τις έγκυες γυναίκες ιδιαίτερα εκείνες που εμφανίζουν έλλειψη ή
ανεπάρκεια βιταμίνης D. Τα επιστημονικά δεδομένα υποδεικνύουν ότι οι έγκυες με έλλειψη σε βιταμίνη D, γεννούν μωρά που συχνά εμφανίζουν και αυτά
έλλειψη σε βιταμίνη D! Πολλές μελέτες υποδεικνύουν ως ιδανική δόση για τις
έγκυες γυναίκες προκειμένου να διατηρούν τα επίπεδα της 25OHD πάνω από
20ng/ml, τις 1000 IU (American Journal of Clinical Nutrition 2003;77(1):204–10.,
American Journal of Clinical Nutrition 2004; 80(6 Suppl):1752S–178S., Journal
of Bone and Mineral Research 2007;22 Suppl 2:V39–V44., American Journal
of Clinical Nutrition 2001;73 (2):288–94.)
Η πιο εμπεριστατωμένη ανασκόπηση κλινικών μελετών που έγινε μέχρι σήμερα σχετικά με την συμπληρωματική χορήγηση βιταμίνης D σε έγκυες γυναίκες
(Vitamin D supplementation for women during pregnancy, De – Regil LM et
al, Cochrane Database Syst Rev, 2016 Jan 14;1) έδειξε πως η συμπληρωματική χορήγηση βιταμίνης D ενδέχεται να μειώσει το ρίσκο για προεκλαμψία,
χαμηλό σωματικό βάρος νεογνού και πρόωρη γέννα! Σε πλήθος από τις συγκεκριμένες κλινικές μελέτες της ανασκόπησης, χρησιμοποιήθηκε η δοσολογία των 1000 IU τουλάχιστον για το τελευταίο τρίμηνο της εγκυμοσύνης!
Το Royal College of Obstetricians & Gynaecologists συστήνει (Scientific
Impact Paper No. 43 June 2014) σε όλες τις έγκυες που έχουν έλλειψη βιταμίνης D ή που ανήκουν σε ομάδες υψηλού κινδύνου (πχ παχύσαρκες, γυναίκες
που περνούν τον περισσότερο χρόνο της εγκυμοσύνης σε κλειστούς χώρους,
κλπ) να παίρνουν τουλάχιστον 1000 IU βιταμίνης D.
Κάθε δοσολογία (5 ψεκασμοί) εξασφαλίζει τη βέλτιστη ποσότητα βιταμίνης D3
(1.000 IU - 25mcg) καθώς και τις συνιστώμενες ποσότητες φυλλικού οξέος
(400mcg), βιταμίνης Β12 (6mcg) και το 100% των απαιτούμενων ημερήσιων
αναγκών σε βιταμίνες Κ, Β1 και Β6 (σύμφωνα με τη Συνιστώμενη Ημερήσια
Πρόσληψη). Συνιστάται οι ψεκασμοί να γίνονται εσωτερικά στη βλεννογόνο του
μάγουλου ή κάτω από τη γλώσσα ή ακόμα καλύτερα συνδυαστικά (3 κάτω από
την γλώσσα και 2 στη βλεννογόνο των μάγουλων). Οι ψεκασμοί μπορούν να γίνουν ταυτόχρονα ή σε δόσεις, όπως θελήσετε. Κάθε συσκευασία διαρκεί περισσότερο από 30 ημέρες! Είναι το πιο βολικό κι εύχρηστο συμπλήρωμα για τις
γυναίκες που διανύουν την περίοδο της εγκυμοσύνης τους ή θηλάζουν, φυσικά
εμπλουτισμένο με υπέροχη γεύση ροδάκινου και μάνγκο. Συμβουλευτείτε τον
γυναικολόγο σας για την κατάλληλη δόση βιταμίνης D για εσάς.

DLuxJunior
(για παιδιά από 3 ετών)

Το DLuxJunior είναι ένα καθημερινό συμπλήρωμα βιταμίνης D3 σε μορφή στοματικού spray, ειδικά σχεδιασμένο για παιδιά από 3 ετών και παρέχει 400IU βιοδιαθέσιμης βιταμίνης D3 με κάθε ψεκασμό. Εμπλουτισμένο φυσικά με μια υπέροχη γεύση μέντας, το DLuxJunior είναι ένας γρήγορος, βολικός και αποτελεσματικός τρόπος προκειμένου να εξασφαλίσετε τα βέλτιστα επίπεδα βιταμίνης D
για τα παιδιά σας, με την υπόδειξη πάντα του παιδιάτρου σας. Κάθε συσκευασία
περιέχει 100 μοναδικούς ψεκασμούς και διαρκεί για περισσότερο από 3 μήνες. Συνιστάται ο ψεκασμός να γίνεται εσωτερικά στη βλεννογόνο του μάγουλου
ή κάτω από τη γλώσσα.

DLuxinfant
(Η πλέον εύληπτη μορφή
βιταμίνης D3 για νεογνά,
βρέφη και νήπια)
Το καθημερινό συμπλήρωμα βιταμίνης D3, DLuxInfant, σε μορφή στοματικού
spray είναι κατάλληλο για νεογνά, βρέφη, νήπια και παρέχει 300IU (7.5 mcg)
βιταμίνης D με κάθε μοναδικό ψεκασμό. Ιδανικό για χρήση από την έναρξη του
θηλασμού. Χωρίς συντηρητικά - Χωρίς προωθητικά αέρια. Κάθε συσκευασία
περιέχει 100 μοναδικούς ψεκασμούς και διαρκεί για περισσότερο από
3 μήνες. Συνιστάται ο ψεκασμός να γίνεται εσωτερικά στη βλεννογόνο του
μάγουλου ή κάτω από τη γλώσσα. Συμβουλευτείτε τον παιδίατρό σας.
Όλα τα υπουργεία Υγείας της Μεγάλης Βρετανίας (Αγγλίας, Ουαλίας, Βόρειας Ιρλανδίας,
Σκωτίας) συστήνουν πως τα βρέφη (εκτός εκείνων που δεν θηλάζουν και καταναλώνουν περισσότερα από 500 ml βρεφικής φόρμουλας) πρέπει να παίρνουν συμπλήρωμα βιταμίνης D
ώστε να καλύπτουν τις ανάγκες τους που αφορούν στις 280 - 340 IU.

Η Αμερικανική Ακαδημία Παιδιατρικής συστήνει στους παιδιάτρους να ενθαρρύνουν τους
γονείς των βρεφών, τα οποία είτε θηλάζουν είτε καταναλώνουν λιγότερο από 1 λίτρο βρεφικής φόρμουλας καθημερινά, να δίνουν στα βρέφη βιταμίνη D σε μορφή συμπληρώματος, με
σκοπό την κάλυψη των αναγκών τους που αφορά στις 400 IU.

MultiVit
Μοναδικό πολυβιταμινούχο
συμπλήρωμα διατροφής σε
μορφή στοματικού spray.
Δώστε «ώθηση» στην
διάθεση, στην ενέργεια και
στην ευεξία σας!

Ένα ολοκληρωμένο συμπλήρωμα διατροφής σε
μοναδική μορφή στοματικού spray.
Η πρωτοποριακή σύνθεση του MultiVit ενισχύει τον οργανισμό σας με μια σειρά απαραίτητων θρεπτικών συστατικών, συνδυάζοντας την άνεση στη λήψη με
τη βέλτιστη απορρόφηση, καθώς ο στοματικός ψεκασμός εγγυάται απευθείας διοχέτευση στη κυκλοφορία του αίματος. Tο MultiVit βελτιώνει άμεσα τα επίπεδα
σωματικής και πνευματικής απόδοσης, ενώ σας βοηθά να αντεπεξέλθετε άριστα
στους σύγχρονους εξαντλητικούς ρυθμούς διαβίωσης και στο αυξημένο στρες.
Κάθε δόση (4 ψεκασμοί) εξασφαλίζει τα παρακάτω επίπεδα των απαραίτητων
για τον οργανισμό, θρεπτικών συστατικών:
B12 - 6mcg, 240% της Συνιστώμενης Ημερήσιας Πρόσληψης (ΣΗΠ)
D3 - 400iu, 200% της ΣΗΠ
Φυλλικό Οξύ - 400mcg, 200% της ΣΗΠ
Σελήνιο - 75mcg, 136% της ΣΗΠ
B1 (Θειαμίνη) - 1.1mg, 100% της ΣΗΠ
B2 (Ριβοφλαβίνη) - 1.4mg, 100% της ΣΗΠ
K1 - 75mcg, 100% της ΣΗΠ
Βιοτίνη (B7) - 50mcg, 100% της ΣΗΠ
Ιώδιο - 150mcg, 100% της ΣΗΠ
B5 (Παντοθενικό Οξύ) - 6mg, 100% της ΣΗΠ
B6 (Πυριδοξίνη) - 1.2mg, 85% της ΣΗΠ
A - 600iu, 75% της ΣΗΠ
B3 (Νικοτινικό Οξύ) - 8mg, 50% της ΣΗΠ
C - 20mg, 25% της ΣΗΠ
Συνιστάται οι ψεκασμοί να γίνονται εσωτερικά στη βλεννογόνο των μάγουλων ή
κάτω από τη γλώσσα ή ακόμα καλύτερα συνδυαστικά (2 κάτω από την γλώσσα και
2 στη βλεννογόνο των μάγουλων). Οι ψεκασμοί μπορούν να γίνουν ταυτόχρονα
ή σε δόσεις, όπως θελήσετε. Κάθε συσκευασία διαρκεί 40 ημέρες!

Boost B12
Βιταμίνη Β12 στην πιο
βιοδιαθέσιμη μορφή,
σε στοματικό spray.

Η έλλειψη της βιταμίνης Β12 σχετίζεται με αιματολογικές, νευρολογικές και
ψυχιατρικές διαταραχές ενώ μπορεί να επηρεάσει αρνητικά και την εύρυθμη λειτουργία του καρδιαγγειακού συστήματος. Το συμπλήρωμα διατροφής
Boost B12 Oral Spray χρησιμοποιεί την πλέον βιοδιαθέσιμη μορφή της Β12
(μεθυλοκοβαλαμίνη), μια φυσικά ενεργή μορφή για τον ανθρώπινο μεταβολισμό. Το Boost B12 Oral Spray χορηγεί 1200mcg της ζωτικής αυτής βιταμίνης, σε συνδυασμό με 40mcg χρωμίου και 0.5mg εκχύλισμα πράσινου τσαγιού σε κάθε δόση (4 ψεκασμοί). Το βραβευμένο αυτό σκεύασμα επιτρέπει την
άμεση απορρόφηση στην κυκλοφορία του αίματος παρακάμπτοντας την εντερική απορρόφηση. Η πλέον εύληπτη μορφή πρόσληψης, συνδυάζεται τώρα με
τη μέγιστη βιοδιαθεσιμότητα.
Συνιστάται οι ψεκασμοί να γίνονται εσωτερικά στη βλεννογόνο των μάγουλων
ή κάτω από τη γλώσσα ή ακόμα καλύτερα συνδυαστικά (2 κάτω από την γλώσσα και 2 στη βλεννογόνο των μάγουλων). Οι ψεκασμοί μπορούν να γίνουν ταυτόχρονα ή σε δόσεις, όπως θελήσετε. Κάθε συσκευασία διαρκεί 40 ημέρες!

Η διατήρηση του αποτελέσματος του ψεκασμού στο στόμα σας για τουλάχιστον 10 δευτερόλεπτα πριν την κατάποση, εξασφαλίζει την μέγιστη απορρόφηση των ενεργών συστατικών διαμέσου της βλεννογόνου
του στόματος.
Η σειρά βιταμινών Better You σε μορφή spray λόγω του πρωτοποριακού μηχανισμού απορρόφησης διαμέσου της στοματικής βλεννογόνου είναι ιδανική για όσους εμφανίζουν γαστρεντερικές διαταραχές, προβλήματα κατάποσης, σύνδρομα δυσαπορρόφησης ή
έχουν υποστεί χειρουργική επέμβαση για την παχυσαρκία.
Κατάλληλα για διαβητικούς και άτομα με δυσανεξία στη γλουτένη. Εγκεκριμένα από την British Vegetarian Society. Χωρίς προωθητικά αέρια.
Διανέμονται αποκλειστικά από την x4nutrition E.E.
Προϊόντα γνωστοποιημένα στον Ε.Ο.Φ.
Παρασκευάζονται και συσκευάζονται στην Αγγλία.
Αποκλειστικά στα Φαρμακεία

“καλύπτουμε τις πραγματικές θρεπτικές σας ανάγκες”

Αποκλειστικός Αντιπρόσωπος

Λαζαράκη 35, Τ.Κ. 16675, Γλυφάδα
Τηλ. 210 8981575
Email: info@x4nutrition.gr

www.x4nutrition.gr

