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Αποτοξίνωση σε
κυτταρικό επίπεδο

Ειδικές Πληροφορίες

Αρ. ΕΟΦ: 75226/06 ο αριθμός γνωστοποίησης ΕΟΦ δεν επέχει θέση άδειας κυκλοφορίας

Flor·Essence
®

Το Flor�Essence® διατίθεται σε δύο μορφές
α) Υγρό 500 ml σε γυάλινο μπουκάλι έτοιμο για κατανάλωση
β) Ξηρό μείγμα βοτάνων 63 g (3 φάκελοι των 21 g) για παρασκευή στο σπίτι
 Η μορφή αυτή είναι πιο οικονομική και αποδίδει συνολικά 3 λίτρα προϊόντος.
Κάθε φάκελος παρασκευάζεται ξεχωριστά με απλό τρόπο: βράζουμε το περιεχόμενο 
του σε 1,25 λίτρα νερού για 10-12 λεπτά, περιμένουμε 12 ώρες, ξαναζεσταίνουμε 
χωρίς να βράσει, στραγγίζουμε σε γυάλινο μπουκάλι και διατηρούμε στο ψυγείο.
Το τελικό προϊόν είναι το ίδιο και στις 2 μορφές.

ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ: Ρίζα κολλιτσίδας* (Arctium lappa), φύλλα λάπαθου* (Rumex 
acetosella), φλοιός φτελιάς (Ulmus rubra), νεροκάρδαμο (Nasturtium officinale), 
ρίζα ραβεντίου* (Rheum palmatum), φύκι kelp* (Laminaria digitata), αγιάγκαθο* 
(Cnicus benedictus), άνθος κόκκινου τριφυλλιού* (Trifolium pratense). Επιπλέον 
στη μορφή των 500ml περιέχονται αποσταγμένο νερό και φυσικό κιτρικό οξύ από 
τεύτλα ως αντιοξειδωτικό. 
* Όλα τα συστατικά είναι Πιστοποιημένα Οργανικά.

ΔΕΝ ΠΕΡΙΕΧΕΙ αλκοόλ, καφεΐνη, συντηρητικά, τεχνητές χρωστικές ή αρωματικές 
ύλες ΟΔΗΓΙΕΣ & ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ: Ανακινείστε καλά & διαλύστε 
30-60 ml σε ίση ποσότητα ζεστού νερού (καλύτερα όχι βρύσης). Λαμβάνεται 1-3 
φορές τη μέρα, μισή ώρα πριν το φαγητό με άδειο στομάχι. Πίνετε 2 λίτρα νερό 
καθημερινά, ώστε να διευκολύνεται η ταχεία αποβολή των τοξινών που 
απελευθερώνονται από το τσάι. ΜΕΤΑ ΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ διατηρείται στο ψυγείο.
ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ: Μην υπερβαίνετε τη συνιστώμενη ημερήσια δόση. Συμβουλευτείτε 
γιατρό πριν τη χρήση: αν βρίσκεστε σε φαρμακευτική αγωγή
ή έχετε προβλήματα υγείας. ΜΗΝ ΤΟ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ αν εγκυμονείτε, θηλάζετε 
ή είστε αλλεργικοί σε φυτά Asteraceae /Compositae /Daisy/ Polygonaceae / 
Brassicaceae. ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ.
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Οι 10 κύριοι
λόγοι υπεροχής
του 
Flor�Essence®
Διευκολύνει το σώμα να
εντοπίσει και να αποβάλλει
τις τοξίνες μέσω των οργάνων 
αποβολής (δέρμα, νεφροί, 
έντερα, πνεύμονες, ήπαρ)

Βελτιώνει την πέψη και 
ομαλοποιεί την εντερική 
λειτουργία

Ελαττώνει τα υπερβάλλοντα 
υγρά και την κατακράτηση 
στους ιστούς 

Τροφοδοτεί το σώμα με 
αναγκαία φυτοθρεπτικά και 
αντιοξειδωτικά

Ενισχύει τους φυσιολογικούς
αμυντικούς μηχανισμούς
του οργανισμού

Οι ιδιότητες των οργανικών 
βοτάνων ισορροπούν  το σώμα
και βοηθούν την αυτοΐαση

Δεν ερεθίζει ούτε εξαντλεί τα 
όργανα, μπορεί να 
καταναλώνεται καθημερινά και 
μακροχρόνια

Παρασκευάζεται από
πιστοποιημένα βιολογικά 
βότανα, χωρίς πρόσθετα και 
συντηρητικά

Παραδοσιακή υδατική 
παρασκευή για μέγιστη 
απορροφησιμότητα

Είναι το κορυφαίο 
αποτοξινωτικό στον κόσμο. 
Κυκλοφορεί σε περισσότερες 
από 70 χώρες με πολλές 
δεκαετίες ασφαλούς χρήσης 
και ικανοποιημένους 
καταναλωτές
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Αποτοξινωτικά
- Αντιοξειδωτικά

Ευεξία

Το σώμα μας
θέλει να
είναι υγιές!

Με τη συστηματική χρήση του 
Flor�Essence®, τα οργανικά 
συστήματα επανακτούν 
σταδιακά τη φυσική ισορροπία 
τους, και πλέον η ανανεωμένη 
αίσθηση του «φυσιολογικού» 
έχει τα παρακάτω
χαρακτηριστικά:

� Άφθονη ενέργεια

� Αναπαυτικός ύπνος

� Λαμπερό δέρμα

� Μειωμένοι πόνοι και 
φλεγμονές

� Ελαττωμένη σωματική
οσμή

� Λιγότεροι πονοκέφαλοι

� Καλύτερη διάθεση,
λιγότερη οξυθυμία

� Όξινη/αλκαλική 
ισορροπία

� Ομαλή εντερική
λειτουργία

� Ορθή πέψη, λιγότερα 
αέρια, φουσκώματα, 
δυσπεψία

� Ισχυρό ανοσοποιητικό

Το 1922, η Καναδή νοσοκόμα
Rene Caisse έμαθε τη συνταγή 
μιας μοναδικής αποτοξινωτικής 
φόρμουλας 8 βοτάνων που  
χρησιμοποιούσαν από αιώνες
οι Ινδιάνοι  Ojibwa.
Η Rene αφιέρωσε δεκαετίες
στην  τελειοποίηση της βοτανικής 
φόρμουλας μαζί με τον Dr. 
Charles Brusch, M.D., προσωπικό 
γιατρό του προέδρου των ΗΠΑ 
John F. Kennedy, στο Brusch 
Medical Center, Cambridge, 
Massachussets.
Το 1988, ο Dr.  Brusch 
παραχώρησε τα δικαιώματα της 
φόρμουλας στην Elaine Alexander, 
διάσημη Καναδή ερευνήτρια 
υγείας, η οποία επέλεξε τη Flora 
ως αποκλειστική παρασκευάστρια
του βοτανικού τσαγιού με το όνομα 
Flor�Essence®. Αν και υπάρχουν 
πολλά σκευάσματα που 
ισχυρίζονται ότι παρουσιάζουν τα 
ίδια καταπληκτικά αποτελέσματα,
το Flor�Essence® είναι η μόνη 

εξουσιοδοτημένη φόρμουλα που 
κυκλοφορεί και επικυρώνει 
ουσιαστικά την ιστορική 
αυθεντικότητα της φόρμουλας.
Τα οφέλη του Flor�Essence® έχουν 
αποδειχτεί επανειλημμένα τόσο από 
τους ασθενείς που θεραπεύτηκαν, όσο 
και από τις διάφορες μελέτες in vitro 
και in vivo, οι οποίες συνεχίζονται 
μέχρι σήμερα. Από το 1992 που η 
Flora έγινε ο αποκλειστικός 
παρασκευαστής του Flor�Essence®, 
πολλές χιλιάδες άνθρωποι σε όλο
τον κόσμο έχουν βιώσει τα θετικά
αποτελέσματα της εκπληκτικής
του δράσης.
Στο best seller βιβλίο «Νιώθεις καλά 
και γίνεσαι καλύτερα»
της Ολλανδής δημοσιογράφου
Paula Bakhuis, που κυκλοφορεί
σε 6 γλώσσες, περιγράφεται
η ιστορία του Flor�Essence®,
παρατίθενται μαρτυρίες
χρηστών και αναφέρονται
επιστημονικές έρευνες που έχουν 
πραγματοποιηθεί για τη δράση του.

Το Flor·Essence®
έχει μια περήφανη
κληρονομιά

Canada

www.florahealth.com

Οι πληροφορίες αυτού του έντυπου δεν υποκαθιστούν ιατρική συμβουλή ή γνωμάτευση.

Οι αναγραφόμενες ιδιότητες αναφέρονται στα συστατικά των προϊόντων 
και βασίζονται σε βιβλιογραφικές αναφορές και επιστημονικές έρευνες. 

Τα Σ/Δ δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μίας ισορροπημένης δίαιτας. 

Τα προϊόντα δεν προορίζονται για την πρόληψη, αγωγή ή θεραπεία ανθρώπινης νόσου. 
Συμβουλευτείτε τον γιατρό σας αν είστε έγκυος, θηλάζετε, βρίσκεστε υπό φαρμακευτική 
αγωγή ή αντιμετωπίζετε προβλήματα υγείας.

©2021. Ολα τα δικαιώματα ανήκουν στη Medmelon & τη Flora

Συνεργική Φόρμουλα
8 οργανικών βοτάνων
που καθαρίζει,
ισορροπεί και
ανανεώνει
τον οργανισμό:
• Κολλιτσίδα
• Λάπαθο
• Φτελιά
• Νεροκάρδαμο
• Κόκκινο Τριφύλλι
• Αγιάγκαθο
• Φύκι (Kelp)
• Ραβέντι



Η πλήρης δυναμικότητα των 
βοτάνων συναντά την 
άριστη ποιότητα 
παρασκευής
Τα βότανα του Flor•Essence® είναι πιστοποιημένα βιολογικά. Καλλιεργούνται
οικολογικά χωρίς χημικούς μολυσματικούς παράγοντες. Η Flora είναι 
πιστοποιημένη για την παραγωγή και επεξεργασία βιολογικών προϊόντων, 
αναγνωρισμένη από την Quality Assurance International (QAI).
Ταυτόχρονα, ότι χρησιμοποιείται στον παραγωγικό εξοπλισμό είναι μη τοξικό
 Η Flora εφαρμόζει έναν πολύ σχολαστικό ποιοτικό έλεγχο εκτελώντας τις 
διαδικασίες δοκιμών, επεξεργασίας, παραγωγής, συσκευασίας και διακίνησης πέρα 
από τις απαιτήσεις της αυστηρής Καναδικής νομοθεσίας. Επιπρόσθετα, υπάρχει 
μόνιμη ελεγκτική διαδικασία από ανεξάρτητο διεθνή φορέα ποιοτικού ελέγχου, 
ώστε να εξασφαλίζεται σταθερά η αγνότητα, η ποιότητα και η δραστικότητα όλων 
των προϊόντων, συμπεριλαμβανομένου φυσικά του Flor�Essence®.

Πιο φυσικό δε γίνεται
Το Flor•Essence® περιέχει μόνο αγνά βότανα πλήρους φάσματος, ανεπεξέργαστα, 
που συλλέγονται στο μάξιμουμ της δυναμικότητάς τους και παρασκευάζονται μαζί 
ως βοτανικό τσάι. Το νερό που χρησιμοποιείται φιλτράρεται με ενεργό άνθρακα και 
υπεριώδες φως για να διατηρήσει τα φυσικά μεταλλικά του στοιχεία.
Για να ελαχιστοποιηθεί η πιθανότητα οξείδωσης, τα βότανα  αφυδατώνονται
σε χαμηλή θερμοκρασία, αποθηκεύονται σε ψυχρό περιβάλλον και τεμαχίζονται 
ακριβώς πριν από την εκχύλιση.
Τα ακατέργαστα φυτά εξετάζονται για την ταυτότητα, την αγνότητα και τη 
δραστικότητά τους, καθώς επίσης και για να ανιχνευθούν πιθανοί μολυσματικοί 
παράγοντες. Εκτός από την μακροσκοπική εξέταση, ιδιαίτερα ευαίσθητες δοκιμές 
πραγματοποιούνται στα υπερσύγχρονα εργαστήρια της εταιρείας: λεπτή 
χρωματογραφία στρώματος, υγρή χρωματογραφία υψηλής απόδοσης, 
φασματομετρία και άλλοι αναλυτικοί χημικοί έλεγχοι.

Συνεπής ποιότητα
Η ποιότητα και η δραστικότητα του Flor�Essence® είναι εγγυημένα σταθερές. 
Η διαδικασία παρασκευής ελέγχεται σχολαστικά και το τελικό προϊόν τεστάρεται 
για τη διασφάλιση της συνάφειας από παρτίδα σε παρτίδα. Η προπαραγωγή και η 
τελική δοκιμή περιλαμβάνουν την επαλήθευση, ότι συγκεκριμένες ενώσεις “δείκτες” 
είναι παρούσες: ενώ αναγνωρίζουμε ότι υπάρχουν αμέτρητες ουσίες σε κάθε βότανο 
που συμβάλλουν στη δραστικότητά του, είναι κρίσιμο να γίνει η χημική σκιαγράφηση 
και να ποσοτικοποιηθούν οι ενώσεις που θεωρούμε ότι είναι τα ενεργά συστατικά. 
Χωρίς αυτά, το Flor•Essence® δεν θα ήταν τόσο δραστικό όσο εκατομμύρια 
άνθρωποι ήδη ξέρουν ότι είναι. Οι τρέχουσες μελέτες συνεχίζουν να επιβεβαιώνουν 
την ποιότητα, την αποτελεσματικότητα και την ασφάλεια του βοτανικού μείγματος 
τσαγιού.

Ξηρό μείγμα 63 g

(3 φάκελοι των 21 g)
για παρασκευή στο σπίτι.

Αποδίδει συνολικά
3 λίτρα προϊόντος.
Το τελικό προϊόν είναι
το ίδιο και στις 2 μορφές

Το σώμα μας θέλει να είναι καθαρό
Σήμερα, ο ανθρώπινος οργανισμός πρέπει να διαχειριστεί περισσότερες τοξίνες – βαρέα 
μέταλλα, χημικά, φυτοφάρμακα, αέριους ρύπους, ξενορμόνες κ.ά. - όπως ποτέ στο παρελθόν.
Το Flor•Essence® είναι ένα βοτανικό εκχύλισμα για ήπιο αλλά βαθύ καθαρισμό που 
αποτοξινώνει στο πιο βασικό επίπεδο: τα κύτταρα. Επαναφέρει τη φυσιολογική λειτουργία 
στο σύνολο του οργανισμού αργά και σχολαστικά, ενεργοποιεί και δυναμώνει τα οργανικά 
συστήματα ώστε να λειτουργούν με τη βέλτιστη αποτελεσματικότητα.

Υγρό 500 ml
σε γυάλινο μπουκάλι έτοιμο 
για κατανάλωση

Επανεκκινεί σωστά
τον οργανισμό

Βοτανική Συνέργεια

Αυτά τα 8 βότανα μαζί, σε ακριβείς προκαθορισμένες αναλογίες, ενοποιούνται σε μια εντελώς νέα ουσία, όπου το ένα ενισχύει 
τα οφέλη του άλλου και δημιουργούν ένα ισχυρό συνεργικό αποτέλεσμα.

� κούραση 
� πονοκέφαλοι
� αέρια και φουσκώματα
� όξινα ρεψίματα
� συχνές μολύνσεις

Επειδή η αρχή κάθε ασθένειας είναι προοδευτική, αυτά τα συμπτώματα με τρόπο ύπουλο και 
σταδιακό γίνονται ένα με την καθημερινότητά μας - έως ότου αναρωτιόμαστε πως είναι να 
ζεις χωρίς αυτά! Το Flor�Essence® βοηθά το σώμα να κάνει ό,τι πρέπει να κάνει προκειμένου 
να ισορροπήσει και να αυτοθεραπευθεί.

Ξεκλειδώνει τη νοημοσύνη του οργανισμού και ενεργοποιεί τους εσωτερικούς 
μηχανισμούς του!

� κακή ποιότητα ύπνου
� ρινική συμφόρηση
� δυσθυμία
� δυσκοιλιότητα ή διάρροια
� φλεγμονές και ερεθισμοί

� άλγη και πόνοι
� ξηρό ή ερεθισμένο δέρμα
� δερματικές αλλοιώσεις
� σωματική οσμή

Γιατί το Flor�Essence® είναι Αποτελεσματικό
Το Flor•Essence® είναι ένα πολύ ιδιαίτερο είδος κάθαρσης και δε μοιάζει με οποιονδήποτε 
άλλον τύπο ή φόρμουλα αποτοξίνωσης. Είναι ένα μείγμα 8 βοτάνων σε μια πολύ συγκεκριμένη 
αναλογία και σύσταση, του οποίου η συνεργική επίδραση είναι ισχυρότερη από ό,τι θα ήταν 
εάν λαμβάναμε το κάθε συστατικό βότανο χωριστά. 
Η περίπλοκη δράση του αρχίζει αμέσως μετά τη λήψη του: τα θρεπτικά στοιχεία των βοτάνων - 
που το σώμα αναγνωρίζει ως τροφή και όχι ως ξενοβιοτικό παράγοντα - είναι υλικά της 
κυτταρικής μεμβράνης, και μπορούν σχεδόν αμέσως να απορροφηθούν και να χρησιμοποιηθούν.
Το Flor•Essence® δεν έχει μια στιγμιαία δράση αλλά με τη συστηματική του χρήση και 
δρώντας σε αρμονία με τον οργανισμό, τα 8 συστατικά του βότανα προσδιορίζουν, συλλέγουν 
και αποβάλλουν τις τοξίνες από τα κύτταρα, τους ιστούς και τα όργανα – αφήνοντας τον 
οργανισμό λαμπερό εσωτερικά και εξωτερικά. 

Περισσότερη ενέργεια, καθαρή επιδερμίδα, καλύτερος ύπνος, βελτιωμένη πέψη και ένα 
ισορροπημένο υγιές σώμα. Αυτό είναι το Flor•Essence®.  Έτσι νιώθεις όταν είσαι υγιής.

Κολλιτσίδα - Burdock root
(Arctium lappa):
περιέχει ινουλίνη, φλαβονοειδή
(και quercetin), λιγνάνες, τανίνες, 
αιθέρια έλαια, βιταμίνες και μέταλλα.
Ισχυρό αντιοξειδωτικό, με 
αντιφλεγμονώδεις και ανοσοδιεγερτικές 
ιδιότητες, μπορεί να μειώνει τις 
κυτταρικές μεταλλάξεις.
Αυξάνει τη λεμφική απέκκριση, 
παρουσιάζει αντιβακτηριακή, 
αντιμυκητιακή και αντιική δράση.

Λάπαθο - Sheep Sorrel
(Rumex acetosella):
τα αέρια μέρη του φυτού περιέχουν 
πολλά αντιοξειδωτικά, φλαβονοειδή, 
βιταμίνες, μέταλλα και ιχνοστοιχεία. Έχει 
στυπτική, διουρητική και καθαρτική 
δράση. Βοηθά στην οξυγόνωση των 
ιστών, υποστηρίζει το ανοσοποιητικό. 
Είναι τονωτικό για τη χολή λόγω των 
αντιφλεγμονωδών ιδιοτήτων του.

Φτελιά - Slippery Elm
(Ulmus rubra):
ξεχωρίζει για την καταπραϋντική 
αντιφλεγμονώδη δράση του, ειδικά
στο πεπτικό, λόγω της περιεκτικότητας
σε γλοιό. Αλκαλοποιεί τα γαστρικά υγρά 
εξισορροπώντας το pH. Απορροφά τις 
τοξίνες από το έντερο και μειώνει το 
χρόνο εντερικής διέλευσης. Περιέχει 
πλήθος αντιοξειδωτικών, όπως
β-σιτοστερόλη, β-καροτίνη και 
προανθοκυανιδίνες.

Τα συμπτώματα της τοξικότητας δεν 
παρουσιάζονται ξαφνικά
Σχεδόν χωρίς να το συνειδητοποιήσουμε, πολλοί από εμάς θεωρούμε, ότι τα καθημερινά 
σημάδια ενός υπερφορτωμένου οργανισμού είναι ένα απαραίτητο μέρος της ζωής μας. 
Μπορεί αυτά τα σημάδια να είναι κοινά, αλλά δεν είναι φυσιολογικά:

Κάθε ένα από τα 8 βότανα του Flor�Essence® αναδεικνύει τη δική του ιδιαίτερη βιολογική δράση και συνεισφέρει τις 
θεραπευτικές ιδιότητές του με μοναδικό τρόπο

Νεροκάρδαμο - Watercress 
(Nasturtium officinale):
αποτοξινωτικό βαρέων μετάλλων και 
πλούσια πηγή χλωροφύλλης για τον 
καθαρισμό του αίματος. Αυξάνει τη ροή 
της χολής για βελτιωμένη πέψη, 
προστατεύει από ξενοοιστρογόνα. 
Περιέχει indoles που απενεργοποιούν και 
αποβάλλουν το υπερβάλλον οιστρογόνο.

Φύκι - Kelp
(Laminaria digitata):
περιέχει άλατα αλγινικού οξέος, που
βοηθούν στην εντερική λειτουργία και 
εξουδετερώνουν βαρέα μέταλλα και 
ακτινοβολία. Διεγείρει το ανοσοποιητικό 
σύστημα και παρέχει ιχνοστοιχεία - που 
υποστηρίζουν τον μεταβολικό μηχανισμό.

Αγιάγκαθο - Blessed Thistle 
(Cnicus benedictus):
περιέχει μια πικρή στη γεύση ουσία,
γνωστή ως «cnicin», η οποία αυξάνει
τη ροή των γαστρικών υγρών, 
ανακουφίζοντας με αυτόν τον τρόπο
τη δυσπεψία και τους πονοκεφάλους που 
συνδέονται με τη συμφόρηση του ήπατος.
Έχει αντιφλεγμονώδεις ιδιότητες και 
περιέχει λιγνάνες που παρουσιάζουν  
αντιμικροβιακή δράση.

Κόκκινο Τριφύλλι - Red Clover 
(Trifolium pratense):
αντιοξειδωτικό, διευκολύνει την αποβολή 
των τοξινών μέσω του δέρματος, των 
νεφρών και των εντέρων. Παραδοσιακά 
έχει χρησιμοποιηθεί σε βακτηριακές, 
ιογενείς και μυκητιακές μολύνσεις, καθώς 
και σε ασθένειες των πνευμόνων, του 
ήπατος και του πεπτικού. Περιέχει 
ισοφλαβόνες που βοηθούν την ορμονική 
ισορροπία και προστατεύουν από 
ξενοοιστρογόνα.

Ραβέντι - Turkish Rhubarb root 
(Rheum palmatum):
βοηθά στην ομαλοποίηση των εντερικών 
κενώσεων, υποστηρίζει την ηπατική 
λειτουργία, αποτοξινώνει τα έντερα.  
Ασφαλές και αποτελεσματικό καθαρτικό, 
παρουσιάζει επίσης αντιφλεγμονώδη, 
αντισηπτική, αντιοξειδωτική και αντιική 
δράση. Αυξάνει τη έκκριση σιέλου και των 
γαστρικών υγρών βελτιώνοντας την πέψη.

Τρόπος χρήσης 
& δοσολογία

Η συνέπεια είναι
το κλειδί
• Για περιοδική 
αποτοξίνωση:
30-60 ml, 1 έως 3 φορές 
καθημερινά.
Συνεχίστε για όσο χρονικό 
διάστημα επιθυμείτε, 
ανάλογα με την έκταση της 
επιθυμητής αποτοξίνωσης.
Αρχίστε με τη χαμηλότερη 
δόση και αυξήστε την 
βαθμιαία.
• Σαν αντιοξειδωτικό 
συμπλήρωμα
ή για αποτοξινωτική 
πρόληψη: 30 ml, 1 φορά 
καθημερινά.

Ένα απλό φλιτζάνι τσαγιού, 
που λαμβάνεται ως 
τονωτικό καθημερινά,
μπορεί εύκολα να γίνει ένα 
αναπόσπαστο τμήμα της 
καθημερινής ρουτίνας σας. 
Ακριβώς όπως μια 
πολυβιταμίνη, το 
Flor�Essence® είναι 
αποτελεσματικότερο
ως σταθερή συνήθεια.


