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Θρεπτικά συστατικά 

Το Ρόδι συγκαταλέγεται στα λεγόμενα SUPER FRUITS λόγο της υψηλής του περιεκτικότητας σε θρεπτικά 
συστατικά. Πιό συγκεκριμένα σύγχρονες έρευνες δείχνουν ότι τα ρόδια είναι πλούσια σε: 
•Βιταμίνη Α,Β, C, E •Σίδηρο •Κάλιο 

•Αντιοξειδωτικές ουσίες (πολυφαινόλες) όπως: τανίνες, ανθοκυανίνες, ελλαγικό οξύ και φλαβονοειδή. 
Οι πολυφαινόλες προστατεύουν τον οργανισμό μας από τις αρνητικές επιδράσεις των οξειδωτικών 
ουσιών (ελεύθερες ρίζες). Το Ρόδι έχει αποδειχθεί πως περιέχει 3 φορές μεγαλύτερη περιεκτικότητα 
πολυφαινολών απ’ ότι το κόκκινο κρασί και το πράσινο τσάι. 

Ιδιότητες 

Είναι γνωστό από τους αρχαίους χρόνους ότι η φύση έχει τον τρόπο να μας οχειρώνει απέναντι σε 
πολλές ασθένειες. Αυτό λοιπόν έρχονται να επιβεβαιώσουν και σύγχρονες επιστημονικές έρευνες που 
μας δείχνουν ότι το ρόδι συμβάλει στη καλή υγεία και ευεξία του οργανισμού, μειώνοντας το οξειδωτικό 

στρες, τα αυξημένα δηλαδή επίπεδα ελευθέρων ριζών στον οργανισμό τα οποία τον καθιστούν ευάλωτο 

σε πολλές παθήσεις.  
•Προστασία κατά της αθηρωμάτωσης των αρτηριών 
Τα ιδιαιτέρως υψηλά επίπεδα ανθοκυανινών, τανινών και πολυφαινολών, έχει φανεί πως προστατεύουν 
από τη δημιουργία αθηρωμάτωσης των αρτηριών και κατ' επέκταση από καρδιαγγειακά νοσήματα. Τα 
αποτελέσματα φάνηκαν σε κλινική έρευνα που δημοσιεύτηκε το 2002, σύμφωνα με την οποία οι 
πολυφαινόλες του ροδιού είχαν ισχυρή δράση στην προστασία των LDL λιποπρωτεϊνών από την 

οξείδωση τους. Το στοιχείο αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό από την στιγμή που οι οξειδωμένες LDL 
συντελούν στην δημιουργία αθηρωμάτωσης των αρτηριών. 
•Ρύθμιση της αρτηριακής πίεσης 
Έχει αποδειχθεί πως η καθημερινή κατανάλωση ροδιού, μειώνει την διαστολική πίεση έως και 36% ενώ 
τη συστολική μέχρι και 5%. Οι ιδιότητες αυτές σε συνδυασμό με την χαμηλή περιεκτικότητα του ροδιού 
σε νάτριο και την υψηλή σε κάλλιο είναι ιδιαίτερα ευεργετικές σε υπερτασικούς ασθενείς που 
λαμβάνουν διουρητικά φάρμακα και έτσι έχουν αυξημένες απώλειες καλίου μέσω των ούρων. 

•Ρόδι και Γυναίκες 
Τα φυτοοιστρογόνα που περιέχονται στο ρόδι, βοηθούν στην αντιμετώπιση των αρνητικών 
συμπτωμάτων της εμμηνόπαυσης.  
•Ρόδι και Άντρες 
Πρόσφατη έρευνα, αποκάλυψε πως ο χυμός ροδιού έχει θετικά αποτελέσματα και στους άντρες που 
εμφανίζουν στυτική δυσλειτουργία, χαρακτηρίζοντας τον χυμό ως φυσικό αφροδισιακό. Ο επικεφαλής 
της έρευνας και καθηγητής του πανεπιστημίου της Καλιφόρνια, Dr Christopher Forest εξήγησε ότι αυτό 

οφείλεται στο γεγονός ότι το ρόδι είναι πλούσιο σε αντιοξειδωτικά, τα οποία βοηθούν την καλύτερη 
αιμάτωση του πέους. Πιο συγκεκριμένα, τα αντιοξειδωτικά, όπως και τα φάρμακα για την καταπολέμηση 
της ανικανότητας, αυξάνουν τα επίπεδα νιτρικού οξέος στον οργανισμό, με αποτέλεσμα να χαλαρώνουν 
τα τοιχώματα των αρτηριών και το αίμα να ρέει καλύτερα. Επιπλέον έχει αποδειχθεί ότι δρά κατά του 
προστάτη.  
•Ρόδι και Ομορφιά 

Ο χυμός του ροδιού συμβάλει στην καλή λειτουργία του δέρματος με την αναζωογόνηση των 
δερματικών κυττάρων, δεν είναι τυχαία άλλωστε η ευρεία χρήση του ροδιού στην αγορά των 

καλλυντικών φυσικής προέλευσης.  
•Ρόδι και Δίαιτα 
Το ρόδι καταπολεμώντας τις ελεύθερες ρίζες συμβάλει στη σωστή λειτουργία του μεταβολισμού και της 
καύσης του λίπους  
Στην παγκόσμια ιατρική βιβλιογραφία τέλος, παρουσιάζονται μια σειρά από ευεργετικές ιδιότητες της 

κατανάλωσης του φυσικού χυμού του ροδιού όπως:  
Η ενίσχυση της φυσικής άμυνας του οργανισμού απέναντι στο Alzheimer  
Η ενίσχυση του συνόλου του ανοσοποιητικού συστήματος του οργανισμού  
Η συμβολή του στην καλή υγεία των δοντιών καθώς εμποδίζει την δημιουργία οδοντικής πλάκας.  
 

100% Φυσικός Χυμός Δαμάσκηνο 
Ο 100% Φυσικός Χυμός Δαμάσκηνο Ζωή, παράγεται από άγρια Δαμάσκηνα της περιοχής του Καυκάσου. 
Όπως και όλη η σειρά των Φυσικών Χυμών Ζωή, προέρχεται από μη συμπυκνωμένο χυμό φρούτων αλλά 
από άμεση εμφιάλωση μετά το στύψιμο. 
 

Το Δαμάσκηνο είναι γνωστό ότι συμβάλει στην καλή λειτουργία του πεπτικού συστήματος ενώ λόγω των 

πολυφαινολών που περιέχει, παρέχει υψηλή αντιοξειδωτική προστασία.  
 



 
 
Οι 100% Φυσικοί Χυμοί Ζωή δεν περιέχουν ζάχαρη, συντηρητικά, χρωστικές και πρόσθετα. Το 
σημαντικότερο όλων είναι ότι οι 100% Φυσικοί Χυμοί Ζωή παράγονται ΑΠΟ ΜΗ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΟΥΣ 

ΧΥΜΟΥΣ.  
 
Στύβουμε τα φρούτα και ο χυμός που λαμβάνεται, χωρίς καμία απολύτως επεξεργασία εμφιαλώνεται 
αφού πρώτα παστεριωθεί., αντίθετα οι φυσικοί χυμοί που προέρχονται από συμπυκνωμένους χυμούς 
ακολουθούν την παρακάτω διαδικασία:  
 
Τα φρούτα στύβονται και ο χυμός που λαμβάνεται θερμαίνεται μέχρις ότου αφαιρεθεί το μεγαλύτερο 

μέρος του νερού που περιέχει. Η ποσότητα του συμπυκνωμένου χυμού μεταφέρεται στον τόπο 
εμφιαλώσεως, είτε ως συμπύκνωμα, είτε ως παγοκολόνα όπου και αναδεύεται με νερό δικτύου σε 
αναλογία ίση με αυτή που είχε αφαιρεθεί, επαναφέροντας τον στη «φυσική» του μορφή και κατόπιν 
εμφιαλώνεται.  

 
 

 
Για να πάρουμε τους Φυσικούς Χυμούς Ζωή, ΣΤΥΒΟΥΜΕ ΚΑΙ ΑΜΕΣΩΣ ΕΜΦΙΑΛΩΝΟΥΜΕ, ΧΩΡΙΣ ΝΑ 
ΠΡΟΣΘΕΣΟΥΜΕ ή ΝΑ ΑΦΑΙΡΕΣΟΥΜΕ ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΤΙΠΟΤΑ. 
 
 


