
      
Πώς θα μπορούσε να είναι ωφέλιμο το NeuroProtek? Τα ενεργά 
συστατικά έχουν επιλεγεί, ώστε να προσφέρουν τα  μέγιστα  
αντιοξειδωτικά, αντιφλεγμονώδη, νευροπροστατευτικά 
αποτελέσματα και τα μέγιστα από την ανασταλτική δράση των 
μαστοκυττάρων.       

 

Σχηματική απεικόνιση του ρόλου που διαδραματίζουν τα μαστοκύτταρα  στη 
διαταραχή του  εντερο-αιματο-εγκεφαλικού φραγμού και στην εγκεφαλική 
φλεγμονή. Το πεπτίδιο νευροτενσίνη, το οποίο μπορεί να απελευθερωθεί από 
το έντερο ή τον εγκέφαλο, και το οποίο έχει πρόσφατα αποδειχθεί ότι είναι 
αυξημένο στον ορό των αυτιστικών παιδιών, μπορεί να διεγείρει τα 
μαστοκύτταρα να απελευθερώσουν μόρια τα οποία διαταράσσουν τους 
φραγμούς. Η λουτεολίνη δρα κυρίως στον εγκέφαλο, ώστε να ελαττώσει τη 
διαταραχή του φραγμού και την εγκεφαλική φλεγμονή, ενώ η ρουτίνη δρα με 
τον ίδιο τρόπο στο έντερο.. Η κερσετίνη αναστέλλει περισσότερο τα 
μαστοκύτταρα και μεταβολίζεται κυρίως στο ήπαρ, για να επιτρέψει τη 
λουτεολίνη να δράσει. 

Ποια είναι η πηγή των φλαβονοειδών? Κάθε φλαβονοειδές που 
χρησιμοποιείται στο Neuroprotek παράγεται στις Η.Π.Α από άνθη. 
Κανονικά, τα διατροφικά συμπληρώματα δεν αποκαλύπτουν την πηγή 
ή την καθαρότητα, επειδή χρησιμοποιούν λιγότερο καθαρά και 
επομένως λιγότερο ακριβά φλαβονοειδή, τα οποία εισάγονται από 
άλλες χώρες. Η λουτεολίνη είναι το πιο άφθονο συστατικό στο 
Neuroprotek , επειδή είναι το πιο λιπόφιλο και έτσι είναι πιο πιθανό να 
εισέλθει στον εγκέφαλο. Αυτή η λουτεολίνη προέρχεται  από μία από 
τις καλύτερες πηγές,  το χαμομήλι, με την ύψιστη διαθέσιμη 
καθαρότητα (>95%). Η κερσετίνη, η οποία χρησιμοποιήθηκε στο 
Neuroprotek προέρχεται από το φυτό Sophora και όπως και η 
λουτεολίνη μας είναι ύψιστης καθαρότητας (>95%).Το  Algonot 
απέφυγε ιδιαίτερα τη χρήση της φάβας  ως κοινή πηγή της κερσετίνης 
(η οποία μπορεί να προκαλέσει  αναιμία σε ανθρώπους της 
Μεσογείου). Η ρουτίνη , η γλυκοσίδη της κερσετίνης, προέρχεται 
επίσης από το Sophora, με την ύψιστη καθαρότητα (>95%). 

Γιατί ως έλαιο το πυρηνέλαιο (ΟΚΟ)?Το ΟΚΟ επιλέχθηκε, επειδή τα 
φλαβονιοειδή, τα οποία είναι σε μορφή σκόνης, δεν είναι 
υδατοδιαλυτά και η συστηματική απορρόφησή τους  θα ήταν λιγότερη 
από 10%. Η έρευνά μας απέδειξε ότι το ΟΚΟ σε μορφή 
μικροσφαιριδίων μόλις αναμεμιχθεί με τα φλαβονοειδή,τα οποία  είναι 
σε μορφή σκόνης, απορροφώνται 5-10 φορές περισσότερο. Σε αυτήν 
την έρευνα, διαφορετικά έλαια δοκιμάστηκαν και το ΟΚΟ έδειξε τα 
καλύτερα αποτελέσματα σχετικά με τη διαλυτότητα και την 
απορρόφηση’ επίσης, ήταν το πιο πλούσιο έλαιο, από όλα όσα  
δοκιμάστηκαν, και για άλλα χρήσιμα αντιοξειδωτικά συστατικά.  Το 
ΟΚΟ, το οποίο εισήχθει από την Ελλάδα, είναι χωρίς επεξεργασία και 
προετοιμάστηκε ιδιαίτερα, ώστε να πληρεί όλες τις προυποθέσεις για 
το Algonot. 

Θα πρέπει να χορηγείται εφ άπαξ ή σε δόσεις κατά τη διάρκεια 
της ημέρας? Το δοσολογικό σχήμα  θα πρέπει να τροποποιείται 
ανάλογα με το τι κρίνεται πιο κατάλληλο για το άτομο στο οποίο 
χορηγείται το NeuroProtek. Για τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα, οι 
δόσεις θα πρέπει να χορηγούνται μαζί με τα γεύματα και να 
διαιρούνται μέσα στη διάρκεια της ημέρας. 

Το παιδί μου δεν καταπίνει τα χάπια και εκδηλώνει έντονα το 
αντανακλαστικό της κατάποσης. Κάποια πρόταση σχετικά? 
Μπορείτε  να ανοίξετε  την κάψουλα και να διαλύσετε το εναιώρημα. 
Προτείνουμε να κόψετε ένα μικρό κομμάτι του άκρου με ένα ψαλίδι. 
Αυτό το εναιώρημα μπορεί να τοποθετηθεί επάνω σε ένα κουτάλι, να 
αναμεμειχθεί μέσα σε υγρά ή στερεά, οτι οι γονείς αισθάνονται ως το 
πιο κατάλληλο για το παιδί τους. 

Εάν κόψω το άκρο και αναμείξω τα συστατικά, μπορεί αυτό να 
αλλάξει την ομοιογένεια  ή την αποτελεσματικότητα?  Είναι 
προτιμότερο για τις κάψουλες να καταπίνονται όπως είναι, έτσι ώστε 
τα ενεργά συστατικά να μπορούν να απορροφώνται στο έντερο, 
διαφορετικά  αρχίζουν να διασπώνται από τα ένζυμα της στοματικής 
κοιλότητας και του στομάχου. Αντιλαμβανόμαστε ότι αυτό δεν είναι 
δυνατό για όλους και έτσι θα πρέπει να επιλέξετε να αυξήσετε τη 
δοσολογία. 

Εάν το παιδί μου παρουσιάζει γαστρεντερικά προβλήματα 
(κοιλιακή διάταση, δυσανεξία σε τροφές,διάρροια) είναι το 
NeuroProtek  κατάλληλο για χορήγηση? Ναι. Ένα από τα ενεργά 
συστατικά, η Ρουτίνη, συμπεριλήφθηκε ιδιαίτερα  για την περίπτωση 
εντερικής φλεγμονής, η οποία μπορεί να συνεισφέρει σε αυτά τα 
συμπτώματα. 

Το παιδί μου λαμβάνει πολλά σκευάσματα και φάρμακα, τα οποία 
δε συνταγογραφούνται, όπως επίσης και διατροφικά 
συμπληρώματα και θεραπείες συμβατές με την ομοιοπαθητική. 
Είναι ασφαλές να προσθέσω το ΝeuroProtek στην παρούσα 
αγωγή? Δεν υπάρχει κανένας προφανής λόγος να υποψιάζεστε ότι το 
NeuroProtek είναι πιθανό να έχει κάποια σοβαρή ανεπιθύμητη 
ενέργεια. Παρόλα αυτά, αυτό το σκεύασμα, όπως συμβαίνει και με 
οποιοδήποτε άλλο φλαβονοειδές, θα πρέπει να χρησιμοποιείται με 
προσοχή όταν συγχορηγείται  με φάρμακα, τα οποία μεταβολίζονται 
κυρίως από το ήπαρ, αφού  μπορεί να επηρρεάσει τα επίπεδα αυτών 
των φαρμάκων στο αίμα. Μία από τις πιο σημαντικές  αρχές 
προστασίας για το παιδί σας, θα πρέπει να είναι η σιγουριά σας ότι 
κάποιος κατάλληλα εκπαιδευμένος σχετικά με την κατάσταση 
παρακολουθεί το παιδί σας και την αγωγή του στενά. 

Σε πόσο διάστημα θα παρατηρήσω τα αποτελέσματα? Εφόσον 
κάθε άτομο διαφέρει, το διάστημα αυτό θα διαφέρει. Ανάλογα με τη 
σοβαρότητα των συμπτωμάτων και την ηλικία του ατόμου που 
λαμβάνει  το NeuroProtek, μπορεί να πάρει τουλάχιστον 6 μήνες μέχρι 
να παρατηρηθεί κάποιο σημαντικό όφελος. 

Για πόσο χρονικό διάστημα είναι ασφαλές να χορηγείται το 
NeuroProtek?  Δεδομένου ότι όλα τα ενεργά  συστατικά  στο 
NeuroProtek είναι φυσικά, ύψιστης καθαρότητας και ασφάλειας, δεν 
υπάρχει κανένας χρονικός περιορισμός. 

Είναι το NeuroProtek εγκεκριμένο από τον οργανισμό τροφίμων 
και φαρμάκων? Τα διαιτητικά συμπληρώματα δε χρειάζονται την 
έγκριση του οργανισμού τροφίμων και φαρμάκων. Όμως, μία 
πιστοποίηση ελεύθερης πώλησης από τον ίδιο οργανισμό υπάρχει για 
το NeuroProtek. Αυτή η πιστοποίηση επιβεβαιώνει ότι η ποσότητα, η 
καθαρότητα, η πηγή και η κατασκευή των συστατικών έχουν ελεχθεί 
από τον οργανισμό τροφίμων και φαρμάκων και πληρούν τις 
καλύτερες προυποθέσεις παρασκευής.  
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