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Αναβαθμίστε τις 
προσδοκίες σας  
με το VSL#3®

450 δισεκατομμύρια ζωντανά 
βακτήρια ανά  φακελίσκο

συΜΠληρωΜΑ ΔίΑΤρΟΦησ



Σήμερα, η συμπτωματική αγωγή των ΙΦΝΕ εξαρτάται από την χορήγηση φαρμάκων4,5 
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ΟΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΔΡΟΥΝ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΙΚΑ 
ΓΙΑ ΤΗΝ  ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΥΦΕΣΗΣ  Ή ΤΗΝ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ1

Οι διαθέσιμες θεραπευτικές 
επιλογές στοχεύουν στην 

μείωση του φορτίου της 
φλεγμονής σε ασθενείς με 

έξαρση και στην προσπάθεια 
να παραταθεί όσο δυνατόν 

περισσότερο η περίοδος της 
ύφεσης1 


Οι εναλλακτικές θεραπευτικές 
επιλογές που στοχεύουν στον 
έλεγχο της δραστηριότητας 
της νόσου με παρέμβαση 
στο μικροβίωμα φαίνεται ότι 
παρουσιάζουν υψηλό ενδιαφέρον1,6

η ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΟ ΜΙΚΡΟΒΙΩΜΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΙ ΥΨΗΛΟ 
ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΣΤΗΝ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ 
ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΩΝ ΦΛΕΓΜΟΝΩΔΩΝ ΝΟΣΩΝ ΤΟΥ ΕΝΤΕΡΟΥ2

Η επιλογή διαφορετικών θεραπευτικών προσεγγίσεων πιθανώς να διαφοροποιείται αναλόγως της νόσου 
(Ελκώδης κολίτιδα ή νόσος Crohn) και του σταδίου της νόσου2,6

Οι ιδιοπαθείς φλεγμονώδεις νόσοι  
του εντέρου χαρακτηρίζονται από τον  
κύκλο εξάρσεων και υφέσεων1

Δεν υπάρχει προς το παρόν αιτιολογική θεραπεία των ιδιοπαθών 
φλεγμονωδών νόσων του εντέρου2,3



Η έρευνα έχει καταδείξει ότι το εντερικό 
μικροβίωμα έχει σημαντική επίδραση στην 
προαγωγή της υγείας του ατόμου αλλά και 
στην πορεία ενδεχομένης νόσου7.

Η δυσβίωση του εντερικού 
μικροβιώματος είναι συχνή στις ΙΦΝΕ 
όπου οι απορυθμισμένες μικροβιακές 
αλληλεπιδράσεις ξενιστή/εντέρου 
αποτελούν προϋπόθεση για την  
πρόοδό της.8-9

Τα 8 συμπυκνωμένα στελέχη βακτηρίων συνδυάσθηκαν κατάλληλα ώστε  
να δρούν με τρείς διαφορετικούς τρόπους στο εντερικό μικροβίωμα10-14

LactobaciLLus

bifidobacteria streptoccoccus

L. paracasei 
L. plantarum 

L. acidophilus 
L. delbrueckii subsp.  

bulgaricus

B. longum
B. infantis

B. breve
S. thermophiles

Δρουν κατά της 
φλεγμονής, ενώ 
διαδραματίζουν 

θετικό ρόλο στην 
ανοσολογική 

απάντηση

Εμποδίζει την 
δέσμευση των 
παθογόνων στο 
επιθήλιο ενώ εντείνει 
την ανοσολογική 
απάντηση

Αυξάνουν την απορρόφηση 
των μεταλλικών στοιχείων, 
προσφέρουν αντιτοξική και 
αντιμικροβιακή προστασία 
και έχουν θετική δράση στο 
ανοσοποιητικό

Συνεχώς αυξανόμενες ενδείξεις υπογραμμίζουν 
τον σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει το 
μικροβίωμα στον ανθρώπινο οργανισμό7

Η δυσβίωση του εντερικού μικροβιώματος έχει σημαντικές επιπτώσεις 
στην κατάσταση της υγείας αλλά και στην πορεία της νόσου7-9

3 οικογένειες, 8 στελέχη βακτηρίων, 3 διαφορετικοί τρόποι δράσης10-14



•  Για να επιβιώσουν επί μακρόν, ορισμένα βακτήρια απαιτείται να προστατευθούν  
από τη θερμότητα, το φως και το οξυγόνο.

•  Όταν τα βακτήρια διατηρούνται σε θερμοκρασία 2-8οC, είναι πιθανότερο να επιβιώσουν  
άθικτα στο διάστημα που μεσολαβεί από την παραγωγή τους έως την κατανάλωση.

•  Το VSL#3® διατηρείται σε θερμοκρασία 2-8οC ώστε να παρέχει μικροοργανισμούς υψηλής 
βιωσιμότητας στον οργανισμό. Οι συνθήκες αυτές εξασφαλίζουν την διατήρηση ζωντανών,  
των λυοφιλοποιημένων στελεχών έως και 24 μήνες.

1 ΕΩΣ 2 ΦΑΚΕΛΙΣΚΟΙ ΗΜΕΡΗΣΙΩΣ ΓΙΑ ΟΣΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ

Αν δεν υπάρχει δυνατότητα να 
συντηρηθεί σε θερμοκρασία 2-8οC, 

το VSL#3® μπορεί να παραμείνει 
εκτός ψυγείου μέχρι 7 ημέρες

Μπορεί να ληφθεί με 
την τροφή (κρύα ή σε 

θερμοκρασία δωματίου) και 
με μη ανθρακούχα ποτά.

450 δισεκατομμύρια 
ζωντανά βακτήρια σε 

κάθε φακελίσκο.

ΕΧΕΙ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙ ΣΕ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
ΤΟΥΣ ΕΧΟΥΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΕΙ ΣΕ ΕΓΚΥΡΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ

Το VSL#3® έχει μελετηθεί σε 30 κλινικές δοκιμές και αξιολογήσεις18

Η ΚΛΑΣΣΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ Η ΒΑΣΗ 
ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΤΩΝ ΙΦΝΕ

Το VSL#3® έχει μελετηθεί σε παθήσεις όπως η ελκώδης κολίτιδα,  
η νόσος του Crohn και η ληκυθίτιδα10, 15-17
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Το παρόν δεν υποκαθιστά την ισορροπημένη διατροφή
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Ferring Ελλάς ΜΕΠΕ
Γκύζη 3, 151 25 Μαρούσι, 
τηλ.: 210 6843449, fax: 210 6844721 
www.ferring.gr

Τοπικός Αντιπρόσωπος στην Κύπρο:
A. Potamitis Medicare Ltd
Τηλ.: +357 22583333

Διατηρείται στο ψυγείο (2-8οC) για να 
εξασφαλισθεί η επιβίωση των βακτηρίων


