Με την ευγενική χορηγία

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΑΣ & ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΥ ΠΡΟΒΙΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ
 Να έχει ειδική δράση για το πρόβλημα που έχω
 Να έχει αποδεδειγμένη δράση
 Να απελευθερώνει όλη του τη δράση στο έντερο με την ελάχιστη απώλεια
συστατικών στο στομάχι
 Να παράγεται από μια αξιόπιστη εταιρία που μπορεί να δώσει εγγυήσεις.
Η εντερική μικροχλωρίδα μπορεί να διαταραχθεί από πολλούς παράγοντες, μεταξύ
των οποίων συγκαταλέγονται η ηλικία, η χρήση φαρμάκων, το στρες και η διατροφή.
Οποιαδήποτε μεταβολή στη σύσταση της εντερικής μικροχλωρίδας διαταράσσει
την ομαλή λειτουργία του γαστρεντερικού και μπορεί να προκαλέσει συμπτώματα
ή παθήσεις, όπως είναι η δυσκοιλιότητα, η διάρροια (π.χ. λόγω χρήσης αντιβιοτικών),
οι φλεγμονώδεις νόσοι του εντέρου, οι συστηματικές χρόνιες λοιμώξεις από μύκητες
ή μπορεί ακόμη να οδηγήσει στην εκδήλωση ατοπικού εκζέματος στα παιδιά.
Για όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, υπάρχουν ενδείξεις ότι, η λήψη του κατάλληλου
προβιοτικού συμπληρώματος μπορεί να συμβάλλει στην εξισορρόπηση της
εντερικής μικροχλωρίδας και να αποδειχθεί ωφέλιμη έως ευεργετική.
ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΟΤΙ ΤΑ ΠΡΟΒΙΟΤΙΚΑ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ:
 Βελτιώσουν τη λειτουργία του εντέρου σε περίπτωση δυσκοιλιότητας
 Ανακουφίσουν από τις διάρροιες λόγω ίωσης (γαστρεντερίτιδας), αντιβίωσης
ή ταξιδιού
 Μειώσουν τα συμπτώματα του συνδρόμου ευερέθιστου εντέρου και των
φλεγμονωδών νόσων του εντέρου
 Ενισχύσουν την άμυνα του οργανισμού
 Προφυλάξουν από ουρολοιμώξεις
 Συμβάλλουν στη μείωση του κινδύνου κολπικών λοιμώξεων
 Βοηθήσουν στην ανακούφιση των συμπτωμάτων της δυσανεξίας στη λακτόζη
 Βελτιώσουν μερικούς τύπους εκζεμάτων στα βρέφη και στα παιδιά

είναι ποιότητα ζωής

Η ΚΑΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΤΟΥ ΕΝΤΕΡΟΥ

Το γαστρεντερικό μας σύστημα αποικείται από έναν τεράστιο πληθυσμό καλών
μικροοργανισμών (βακτήρια), που συνιστούν την εντερική μικροχλωρίδα.
Η εντερική μικροχλωρίδα είναι ιδιαίτερα πολύτιμη για την υγεία μας.

ΕΝΤΕΡΙΚΗ ΜΙΚΡΟΧΛΩΡΙΔΑ, ΕΝΑΣ ΜΙΚΡΟΣ & ΠΟΛΥΤΙΜΟΣ
«ΚΟΣΜΟΣ» ΜΕΣΑ ΜΑΣ!
Η ΥΓΕΙΑ ΤΟΥ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ Η ΚΑΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΤΟΥ ΕΝΤΕΡΟΥ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ
ΓΙΑ ΜΙΑ ΖΩΗ ΓΕΜΑΤΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΕΥΕΞΙΑ
Παρόλο που για τους περισσότερους είναι άγνωστο, η δράση του γαστρεντερικού
δεν αφορά μόνο την πέψη και απορρόφηση των τροφών. Περιλαμβάνει επιπλέον,
την άμυνα του οργανισμού μας, εμποδίζοντας την ανάπτυξη παθογόνων
μικροοργανισμών.
ΠΟΙΑ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΟΤΙ ΤΟ
ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΙΚΟ ΜΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΕΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΣΩΣΤΑ;
 Δυσκοιλιότητα, διάρροια ή εναλλαγές αυτών
 Τεινεσμός (συνεχής επιθυμία για κένωση)
 Αίσθημα ατελούς κένωσης
 Κοιλιακός πόνος ή δυσφορία
 Πρήξιμο ή φούσκωμα στην κοιλιά
 Αίσθημα μετεωρισμού (πολλά αέρια)
 Βλέννες στα κόπρανα
 Αιμορραγικές κενώσεις
 Δύσοσμα κόπρανα
 Πόνος στο κατώτερο τμήμα του εντέρου
 Πόνος κατά το πέρασμα των κοπράνων
 Ακούσια απώλεια βάρους
Η ύπαρξη ενός ή περισσοτέρων
από τα προαναφερθέντα συμπτώματα,
απαιτεί την εκτίμηση του γιατρού σας.

ΓΝΩΡΙΖΑΤΕ ΟΤΙ
1 στους 5 Έλληνες
υποφέρει από δυσκοιλιότητα
και 1 στους 8 Έλληνες
πάσχει από το σύνδρομο
ευερέθιστου εντέρου;

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΠΙΟ ΣΥΝΗΘΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ
ΤΟΥ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΙΚΟΥ
ΔΥΣΚΟΙΛΙΟΤΗΤΑ
Η δυσκοιλιότητα είναι ένα περιστασιακό σύμπτωμα, που όταν «χρονίζει»
αποτελεί μία πολύ σοβαρή διαταραχή που δυσχεραίνει την ποιότητα ζωής
των πασχόντων. Πολλοί πιστεύουν ότι δυσκοιλιότητα είναι η απουσία
τουλάχιστον μίας κένωσης την ημέρα, αλλά από ιατρικής άποψης,
η δυσκοιλιότητα χαρακτηρίζεται από λιγότερες από τρεις κενώσεις
την εβδομάδα, που συνοδεύονται από έντονη πίεση, αίσθημα ατελούς
κένωσης και σκληρά κόπρανα για διάστημα τουλάχιστον 3 μηνών.
ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΤΟΥ ΕΥΕΡΕΘΙΣΤΟΥ ΕΝΤΕΡΟΥ
Το σύνδρομο του ευερέθιστου εντέρου ή σπαστική κολίτιδα αποτελεί
μια συνηθισμένη διαταραχή, η οποία χαρακτηρίζεται από την συνύπαρξη
κοιλιακών ενοχλημάτων ή πόνου και αλλαγών στις συνήθειες του εντέρου.
Οι ασθενείς παραπονούνται για δυσκοιλιότητα, διάρροια ή εναλλαγή αυτών.
ΔΙΑΡΡΟΙΑ ΤΩΝ ΤΑΞΙΔΙΩΤΩΝ
H διάρροια των ταξιδιωτών επηρεάζει το 20 - 50% των ταξιδιωτών.
Η διαταραχή αυτή είναι γενικά αυτοπεριοριζόμενη με συμπτώματα που
συνήθως διαρκούν από 1 έως 5 ημέρες. Τα περισσότερα επεισόδια διάρροιας
εμφανίζονται μεταξύ της 4ης και της 14ης ημέρας μετά την άφιξη.
Σε ορισμένες περιοχές, κυρίως αναπτυσσόμενες ή τροπικές, οι ταξιδιώτες,
που προέρχονται από πιο αναπτυγμένα κράτη, κινδυνεύουν περισσότερο
από τη διάρροια των ταξιδιωτών.
ΠΑΡΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΑΠΟ ΛΗΨΗ ΑΝΤΙΒΙΩΣΗΣ
Η διάρροια, οι στοματίτιδες και οι κολπίτιδες (π.χ. μυκητιάσεις), που μπορεί
να προδιαθέτουν για ουρολοιμώξεις, είναι οι πιο συνήθεις παρενέργειες
της αντιβίωσης.

(ΕΛ.Ι.ΓΑΣΤ. 2006)

Το Ελληνικό Ίδρυμα Γαστρεντερολογίας και Διατροφής (ΕΛ.Ι.ΓΑΣΤ.) είναι
ένας κοινωφελής μη κερδοσκοπικός οργανισμός, που δημιουργήθηκε
για την προαγωγή της έρευνας, της εκπαίδευσης και της ενημέρωσης του κοινού
στα νοσήματα του πεπτικού συστήματος και στη σημασία της διατροφής για την
υγεία και την καλή λειτουργία του γαστρεντερικού συστήματος.

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ
ΓΙΑ ΕΝΑ ΥΓΙΕΣ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΙΚΟ

Συνοδεύετε κάθε

γεύμα σας με σαλάτα,
φροντίζοντας να
περιλαμβάνει ποικιλία
λαχανικών.

Φροντίστε να ασκείστε τακτικά και να πίνετε

επαρκείς ποσότητες νερού.

Μην αφήνετε το στομάχι

σας πολλές ώρες άδειο. Τρώτε
μικρά και συχνά γεύματα.

Προτιμάτε τα

τρόφιμα ολικής
άλεσης (ζυμαρικά,
ψωμί, δημητριακά).

Καταναλώνετε 2 με 3

μερίδες φρούτων την ημέρα.
Προτιμήστε τα ώριμα ή
αποξηραμένα φρούτα (σύκα,
δαμάσκηνα, χουρμάδες) ή
αυτά που τρώγονται με τη
φλούδα (μήλα, ροδάκινα,
βερίκοκα, αχλάδια).

Αυξήστε την

εβδομαδιαία
κατανάλωση
ψαριών και
οσπρίων.
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Περιορίστε την

Μυρωδικά όπως

κατανάλωση «κακών»
ζωικών λιπαρών και
αλκοόλ.

ο άνηθος, η γλυκάνισος
και ο μάραθος, μπορούν
να ανακουφίσουν
από δυσπεψίες.

Σε επίμονη

διάρροια προτιμήστε
φρούτα, όπως η
μπανάνα, το μήλο
χωρίς τη φλούδα και
πιείτε ροφήματα
όπως το τσάι.

Αυξήστε την κατανάλωση

φυτικών ινών. Εξαιρετικές
πηγές φυτικών ινών, εκτός
από τα φρούτα, είναι τα
πιτυρούχα δημητριακά,
τα αμύγδαλα, τα όσπρια
και κυρίως τα φασόλια και
επιπλέον λαχανικά όπως
ο αρακάς, το καλαμπόκι,
ο μαϊντανός και το σπανάκι.

Τα προβιοτικά δρουν εξ’ ορισμού

«υπέρ της ζωής» εξασφαλίζοντας
την καλή λειτουργία του εντέρου
και βοηθώντας στη μείωση διαφόρων
συμπτωμάτων που σχετίζονται με
προβλήματα στο γαστρεντερικό.
Τα προβιοτικά είναι 100% ασφαλή
για όλους και απευθύνονται σε όλες
τις ηλικιακές ομάδες, ακόμα και σε
εγκύους και παιδιά.

