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Formula candida 90 cps
ORGANIKA

Fabricat în Canada sub norma cGMP

Conține: Acid caprylic, Saccharomyces Boulardii Berberine s.a.
Antifungal, acționează contra Candida Albicans, Glabatra, Parapsilosis, Krusei.
Atacă și Helicobacter Pylori.

Formula CANDIDA Forte încorporează o combinație de ingrediente de ultimă oră, dovedite a fi
capabile de a ataca Candida până la nivelul de biofilm.

Nu există persoană care să nu fie afectată de Candida într-o măsură mai mare sau mai
mică! Lăsată netratată, Candida se poate generaliza la nivelul întregului organism
(candidoza sistemică) cu efecte nefaste asupra sănătății.

Ce este Candidoza?

Candida este un fungus care face parte din familia drojdiilor și există, în mod normal în număr mic,
în tractul gastrointestinal unde coexistă cu diferite bacterii folositoare. Problemele apar când
balanța dintre Candida și bacteriile bune se înclină în favoarea candidei (de multe ori în urma
tratamentelor cu antibiotice), creând așa-numitul sindrom de supra-creștere Candida (candidoză).
Ceea ce dăunează organismului nu este prezentă în sine a Candidei, ci produsele pe care aceasta le
secretă, așa numitele micotoxine. Manifestările posibile cele mai frecvente sunt: balonări, gaze
intestinale, diaree, oboseală, dureri de cap, stare depresivă, infecții vaginale repetate (la femei),
alergii, astm. Candidoza acută afectează absorbția nutrienților la nivel gastro-intestinal și poate să
afecteze negativ sistemul imunitar.

Când se înmulțeste prea mult, Candida se poate răspândi în tot organismul, manifestându-se cu
predilecție în urmatoarele zone:

Sistemul digestiv - Simptome: balonări, gaze, crampe, diaree/constipație alternative, alergii1.
multiple la alimente.
Sistemul nervos - Simptome: oboseală anormală, nervozitate nejustificată, amețeală,2.
depresie, rateuri de memorie, insomnie, minte încețoșată.
Piele - Simptome: eczeme, psoriasis, urticarie, acnee, infecții la unghiile de la picior.3.
Zona bucală – manifestare sub forma unei depuneri albe pe limba, asemănătoare laptelui sau4.
crăpături în colțurile gurii.
Tractul genito-urinar - Simptome: sindrom pre-menstrual cu dureri, nervozitate, balonări,5.
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crampe, dureri de cap, poftă de dulce, infecții urinare/vaginale, pierderea interesului pentru
sex (femei), mâncărime anală, prostată, impotență (bărbați).
Sindrom endocrin - Simptome: hiper/hipo-tiroidism (în funcție de organism), boală auto-6.
imunitară.
Candida intrată în sânge se poate localiza la ficat sau splinăcu efecte foarte grave.7.

Întrucât toxinele eliberate de acest parazit pot ajunge în orice țesut/organ (Candida sistemică),
sindromul a fost asociat cu multe boli (cardiovasculare, cancer, SIDA, scleroză multiplă, astm,
artrită, sinuzită, infecții repetate la ureche, diabet, etc.) și de aceea, este greu de identificat. De
obicei, ciupercile (fungii) crează infecții secundare, pe fondul unui sistem imunitar slăbit.

Diagnosticare: prezența anticorpilor în sânge sau prezența Candidei la analiza scaunului.

Foarte adesea, nivele ridicate inexplicabil ale colesterolului sunt rezultatul micotoxinelor eliberate
de Candida. Cercetări recente arată că prezența micotoxinelor secretate de Candida și de alți
funguși stimulează organismul să producă mai mult colesterol pentru a anihila aceste toxine.
Supraproducția de colesterol poate duce la depunerea în exces a acestuia pe pereții sistemului
cardio-vascular.

 

Simptomele care trebuie urmărite:

Infecții vaginale recurente;
Oboseală constantă, amețeli, dispoziție proastă;
Salivă albă lipicioasă și depuneri albicioase pe limbă, crăpături în colțurile gurii;
Dureri abdominale, gaze abdominale, indigestii;
Dureri articulare asemănătoare celor provocate de artrită;
Scurgeri din sinusuri;
Pierdere sau creștere în greutate fără a putea fi controlate;
Minte încețoșată, neeficientă;
Funguși la degetele de la mâini sau picioare;
Infecții urinare recurente (rezistente la antibiotice);
Ochi iritați, înroșiți, lăcrimând;
Pete roșii pe piele (eczemă, dermatită atopică);
Mâncărimi și iritări în zona anală sau în jurul organelor sexuale;
Căderea părului.

Candidoza vaginală

Statisticile arată că trei din patru femei dezvoltă candidoză vaginală într-un moment
al vieții. Medicii ne recomandă o igienă riguroasă și alimentație adecvată împreună
cu un tratament medicamentos corect.

Ce este candidoza vaginală?

Candidoza vaginală este provocată de o ciupercă microscopică, numită Candida Albicans.
Pe suprafața mucoasei vaginale este prezentă permanent o floră, fără însă a cauza o micoză genitală.
Această floră este formată atât din microorganisme cu rol de protecție, cum ar fi lactobacteriile, care
controlează de fapt evoluția ciupercilor din grupa Candida Albicans, cât și din microoganisme
potențial periculoase.

În anumite condiții însă, numărul ciupercilor crește semnificativ, iar în acest caz se manifestă
această afecțiune numită candidoza vaginală.



Cum se manifestă candidoza vaginală?

Manifestarea caracteristică este o scurgere vaginală de culoare albă, urât mirositoare, abundentă,
care irită mucoasele și pătează lenjeria. Secrețiile sunt însoțite și de mâncărimi, iritarea și înroșirea
organelor genitale, iar uneori pielea perineului crapă chiar și la atingeri ușoare (cu hârtia igienica
de exemplu).

Deseori apare și o senzație de arsură în timpul urinării și chiar dureri în timpul actului sexual. Există
însă și cazuri în care candidoza nu provoacă nici un fel de neplăceri, fiind depistată doar în urma
unui control ginecologic.

Dacă sistemul imunitar cedează, infecția se răspândește în tot corpul și apar simptome ca: oboseală,
amețeală, dezorientare, lipsa puterii de concentrare, schimbarea dispoziției, dureri de cap, depresie,
dureri de urechi, tuse, surzenie, lăcrimare sau senzație de arsură la nivelul ochilor, dureri
musculare, iritabilitate, poftă de dulciuri, eczeme, psoriazis, multiple alergii, infecții fungice,
sensibilitate crescută la mâncare și la substanțe chimice. (Sursă: Revista Super EVA)

Mulți medici dau diferite diagnostice și aplică tratamente inadecvate când de fapt la rădăcina multor
afecțiuni stă candidoza.

Candidoza este o afecțiune pe care în mod regretabil mulți oameni (chiar și mulți medici) o
neglijează, sau o tratează ca pe una minoră, dar în realitate consecințele pot fi devastatoare prin
dereglarea metabolismului și distrugerea sistemului imunitar.

Nu stiți dacă aveți  exces de candida?

Raspundeți cu DA sau NU la următoarele întrebări:

Ați avut vreodată infecții vaginale caracterizate prin: apariția unei scurgeri albicioasă,1.
grunjoasă? Sau usturimi ori mâncărimi în zona vaginală? Sau infecții urinare frecvente?
Ați luat vreodată antibiotice?2.
Ați luat vreodată anticoncepționale?3.
Ați folosit vreodată inhalanți anti-astmatici?4.
Tânjiți după zahăr sau dulciuri?5.
Tânjiți după pâine, mâncați pâine zilnic?6.
Simțiți nevoia să consumați băuturi alcoolice sau beți băuturi alcoolice în mod regulat?7.
Aveți gaze intestinale, balonări sau râgâiți?8.
Vă simțiți adesea obosit sau obosiți ușor?9.
Când vă treziți dimineața aveți pe limbă depuneri albicioase?10.
Aveți stări depresive caracterizate prin lipsa de poftă de lucru?11.
Aveți adesea dureri de cap?12.
Aveți alergii (mâncărimi de piele, mâncărimi în gât, tuse alergică)?13.
Aveți mâncărimi vaginale (la femei)?14.
Aveți adesea infecții vaginale (la femei)?15.

 

Dacă răspundeți cu DA la 3 din întrebările de mai sus, șansele sunt foarte mari să aveți exces de
Candida.

 

Formula Candida Forte de la Provita Nutrition conține o combinație unică de acid caprylic,
Saccharomyces Boulardii, Berberine și alte nutraceutice sinergice (extract din Oregano, extract din
timus, extract super concentrat din usturoi bogat în alicină) care împreună combat în mod foarte



eficient creșterea excesivă a Candidei.

 

COMPOZIȚIE

Ingrediente/capsulă vegetală mg
Caprilat de calciu (87% /174 mg acid caprilic) 200 mg
Extract 4:1 din frunze de Oregano (Origanum vulgare
L.) 56 mg

Extract 4:1 din frunze de Cimbru de câmp (Thymus
vulgaris L.) 56 mg

Berberină HCl 28 mg
Saccharomyces Boulardii (0,33 billion UFC/5 mg) 16.66 mg
Extract 100:1 din Usturoi (Allium sativum L.) 5.5 mg
Celuloză microcristalină 136,12 mg
Palmitat de ascorbil 5,72 mg
Capsulă vegetală (hidroxipropilmetilceluloză) g

 

Nu conține: produse lactate, ouă, gluten, grâu, porumb, soia, nuci, îndulcitori, arome sau coloranți
artificiali.

 

Greutate netă = 54,18 g

 

ADMINISTRARE

 

Doza recomandată (adulți): 3 capsule o dată pe zi (de preferință pe stomacul gol sau conform
sfatului specialistului). Este recomandat ca pe perioada administrării să se consume alimente care
nu favorizează candida. Persoanele care au candidoză sistemică (generalizată) pot necesita un
tratament de 2 luni cu consultul specialistului.

 

Recomandare: După tratament, pentru a evita recidiva rapidă a candidozei este nevoie să se
mențină un colon curat și o flora intestinală sănătoasă. Recomandăm continuarea cu un flacon de
Colon Cleanser și un flacon de Bio-Active Acidofilus.

 

Dieta în candidoză

 

Câteva reguli simple pe care le puteți urma pe perioada administrării produsului, timp de 30 de zile:

 



Evitați zahărul
Evitați produsele de tip Fast Food
Consumați fructe cu conținut scăzut de zahăr
Utilizați grăsimi și uleiuri sănătoase (Măsline, Avocado, Cocos)
Consumați doar fructe care nu sunt dulci (acre). Evitați strugurii de orice fel
Reduceți pe cât posibil cofeina
Consumați cereale fără gluten: porumb (mămăligă), hrişcă, ovăz, orez brun. Atenție: Secara
conține gluten
Consumați alimente fermentate (de exemplu varză murată natural)
Evitați pe cât posibil consumul de băuturi alcoolice

 

Atenționări și precauții:

Nu utilizați dacă sunteți însărcinată sau alăptați.
Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată și echilibrată și un mod de viață sănătos.
Certificat Good Manufacturing Practices (GMP)

 

Producător: Provita Nutrition and Health Inc., Port Coquitlam, BC V3C 1S2, CANADA


