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Ιστορία

‘Έρευνα και ανάπτυξη

Πρωτοπορώντας στον τομέα των συμπληρωμάτων διατροφής, τα εργαστήρια
της Βio-Life αποτελούν σημείο αναφοράς εργαστηρίων που παράγουν και
σχεδιάζουν υψηλής ποιότητας φυσικά συμπληρώματα διατροφής. Τα προϊόντα
φέρουν το brand Βe-Life. Εκτός από τη φυσική, ευεργετική τους δράση, τα
συμπληρώματα διατροφής της Βio-Life ξεχωρίζουν επειδή απορροφώνται
πολύ καλά από τον οργανισμό.

‘Ολες οι πρώτες ύλες που χρησιμοποιούνται από τα εργαστήρια της ΒioLife επιλέγονται και ελέγχονται, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται υψηλή
περιεκτικότητα σε ενεργά συστατικά. Το τμήμα Έρευνας και Ανάπτυξης
της εταιρίας συνεργάζεται στενά με τον επιστημονικό και ιατρικό κλάδο με
σκοπό να δημιουργεί αποτελεσματικά και ασφαλή προϊόντα που καλύπτουν
στοχευμένες ανάγκες.

Χρησιμοποιώντας τη βαθιά τους γνώση στον τομέα της διατροφής και της
φυτοθεραπείας, η Sandra Lennertz και ο Bruno Thysebaert ίδρυσαν το 1991 τα
εργαστήρια της Βio-Life με στόχο την παραγωγή συμπληρωμάτων διατροφής
που βασίζονται στην ολιστική προσέγγιση της σωματικής υγείας.

Τα συστατικά μελετώνται έτσι ώστε να αποφεύγονται
παρεμβάσεις στον μεταβολισμό (δεν περιέχουν γλουτένη,
λακτόζη, σακχαρόζη, μαγιά, άμυλο, αλάτι). Οι αλλεργιογόνες
ουσίες αποφεύγονται συστηματικά. Τα προϊόντα της Βio-Life
είναι κατάλληλα για όλους τους τύπους μεταβολισμού.
Τα φυτικά εκχυλίσματα προέρχονται στις περισσότερες περιπτώσεις
από βιολογικές και βιοδυναμικές καλλιέργειες και δεν είναι γενετικά
τροποποιημένα.
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Εγγυήσεις, πιστοποιήσεις και ιχνηλασιμότητα

Τα εργαστήρια της Bio-Life και ο σεβασμός του περιβάλλοντος

Tα εργαστήρια της Βio-Life χρησιμοποιούν επιστημονικά ελεγμένες πηγές
και επενδύουν συνεχώς στη διερεύνηση της καταλληλότητας νέων πρώτων
υλών. Όλα τα προϊόντα των εργαστηρίων της Βio-Life ελέγχονται συστηματικά
από εθνικούς και διεθνείς φορείς, οι οποίοι χορηγούν τις ειδικές σημάνσεις
πιστοποίησης της ποιότητας και της οικολογικής ταυτότητάς τους (προϊόντα
βιολογικής προέλευσης, ελεύθερα από γενετικά τροποποιημένα συστατικά,
βιώσιμης ανάπτυξης κ.α.)

Η Βio-Life επιδιώκει τον σεβασμό προς το περιβάλλον σε όλα τα στάδια
της παραγωγής - από το αρχικό στάδιο, έως τη διανομή (βιοδιασπώμενη και
ανακυκλώσιμη συσκευασία, φυτικές κάψουλες, κ.α.).

Σήμερα τα προϊόντα της Βio-Life φέρουν τις παρακάτω πιστοποιήσεις:
Biogarantie, ΑΒ (Certifié Agriculture Biologique), BCS Öko-Garantie GmbH, Demeter, CERTISYS BE-BIO-01 (πιστοποίηση προϊόντων βιολογικής καλλιέργειας
από την ΕΕ) κ.α.

Η Βio-Life έχει υπογράψει τον «Περιβαλλοντικό Καταστατικό Χάρτη» της
Βελγικής Ομοσπονδίας Βιομηχανίας Τροφίμων (FEVIA),η οποία αποτελεί τμήμα
της ΝΑREDI (Βελγική Ομοσπονδία Βιομηχανίας και Εμπορίου Συμπληρωμάτων
διατροφής, Φυσικών προϊόντων & Υγιεινών Τροφών).

Οι παραγωγοί και οι προμηθευτές που επιλέγονται από τα εργαστήρια
της Βio-Life επιθεωρούνται συστηματικά για την ποιότητά τους και την
περιβαλλοντική τους συνείδηση.

Προχωρώντας σε ένα ακόμα βήμα πιστοποίησης της οικολογικής ταυτότητας
και της ποιότητας των προϊόντων τους, το 2012 τα εργαστήρια της Βio-Life
αξιολογήθηκαν και πιστοποιήθηκαν σύμφωνα με τα πρότυπα της Demeter International. Τα εργαστήρια της Βio-Life ελέγχουν και διαχειρίζονται
όλη τη γραμμή παραγωγής, από την πρώτη ύλη έως το τελικό προϊόν.
Μεγάλη προσοχή δίνεται στην ιχνηλασιμότητα των πρώτων υλών που
χρησιμοποιούνται.
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Τα εργαστήρια της Bio-Life εργάζονται καθημερινά
με σεβασμό προς το περιβάλλον!
Χρησιμοποιώντας ανακυκλώσιμες συσκευασίες η Bio-Life
αποφεύγει κάθε χρόνο τη χρήση 200 m3 πλαστικού!

Τα εργαστήρια της Bio-Life επιδιώκουν τη συνεχή μείωση του οικολογικού αποτυπώματος και τη
διατήρηση του πλανήτη για τις μελλοντικές γενεές. Σε όλες τις διαδικασίες, από τη δημιουργία μέχρι
τη διανομή των προϊόντων, χρησιμοποιούνται μέθοδοι φιλικές προς το περιβάλλον.
Φιαλίδια 100% βιοδιασπώμενα και ανακυκλώσιμα: Για τη συσκευασία
των προϊόντων χρησιμοποιούνται υλικά φυσικής προέλευσης, ώστε
να προφυλάσσεται το περιεχόμενο από οποιαδήποτε μόλυνση από το
πλαστικό και να εξασφαλίζεται η προστασία του περιβάλλοντος.

Οι παραγωγοί και οι προμηθευτές της Bio-Life ελέγχονται ως προς
την οικολογική τους κουλτούρα (χρήση βιολογικής προέλευσης, μη
γενετικά τροποποιημένων συστατικών, βιώσιμη ανάπτυξη, ελεγχόμενη
συγκομιδή κ.α.).

Oι βιολογικές σακούλες της Bio-Life κατασκευάζονται από κυτταρίνη
φυτών. Αυτή η μοναδική συσκευασία που αναπνέει και δεν φέρει χημικά
μελάνια ή πλαστικό είναι 100% βιοδιασπώμενη.

Η Bio-Life έχει υπογράψει τον «Περιβαλλοντικό Καταστατικό Χάρτη»
της Βελγικής Ομοσπονδίας Βιομηχανίας Τροφίμων (FEVIA) που αφορά
τα τρόφιμα.

Για τη λειτουργία της, η Bio-Life χρησιμοποιεί μόνο ανανεώσιμες πηγές
ενέργειας. Τα κτίρια της Βio-Life είναι προσεκτικά σχεδιασμένα για τη
χαμηλότερη κατανάλωση ενέργειας.
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Φυσικά Προϊόντα

Καρπός 35 ετών
έρευνας και ανάπτυξης

Δέσμευση της Bio-Life
είναι o σχεδιασμός συσκευασιών
που είναι φιλικές
προς το περιβάλλον

Βιολογικό συμπλήρωμα διατροφής

Υψηλά αφομοιώσιμοι ενεργοί μεταφορείς

Yψηλής αξίας διατροφικά στοιχεία

Δεν περιέχουν αλλεργιογόνες ουσίες
Mη γενετικά τροποποιημένα συστατικά

Προσαρμοσμένες κάψουλες
• Φυτικές
• Bιολογικές
• Γαστροανθεκτικές

Οικολογική συσκευασία, χωρίς
αλληλεπιδράσεις με το περιεχόμενο
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Φυσιολογικοί μεταφορείς Be-Life®
Είναι το είδος των μεταφορέων
που υποδεικνύουν στα μόρια
το καταλληλότερο σημείο
απελευθέρωσης μετάλλων.
Οι φυσιολογικοί μεταφορείς της Be-Life® εμπλέκονται
σε ένα μεγάλο αριθμό βιολογικών διεργασιών,
ως ενδιάμεσοι φυσιολογικοί και βιοχημικοί παράγοντες.

Be-Life® διγλυκινικά: Tα διγλυκινικά άλατα είναι πολύ χρήσιμα, καθώς απορροφώνται αυτούσια από τον οργανισμό μεταφέροντας έτσι τα άλατα του μαγνησίου, του σιδήρου, του μαγγανίου και του χαλκού.
Tα διγλυκινικά άλατα της Be-Life® είναι φυτικής προελεύσεως και προέρχονται
από τη γλυκίνη, ένα αμινοξύ του οργανισμού που χρησιμοποιείται στη σύνθεση
των πρωτεϊνών και των νευροδιαβιβαστών. Παίζει ρόλο στη σύνθεση του κολλαγόνου, της γλουταθειόνης και της κρεατίνης. Επίσης, είναι απαραίτητη για τον
σχηματισμό του DNA και του RNA και δρά στα επίπεδα της γλυκόζης. Τα διγλυκινικά άλατα έχουν ευεργετικά αποτελέσματα, ανεξάρτητα από το ποιο μέταλλο
είναι ενωμένο με αυτά.
Ένα από τα χαρακτηριστικά των διγλυκινικών αλάτων είναι ότι απορροφώνται
πολύ εύκολα από τον οργανισμό, καθώς έχουν ουδέτερο ηλεκτρικό φορτίο και
δεν επηρεάζονται από την οξύτητα του στομάχου. Επιπλέον, το χαμηλό μοριακό
τους βάρος, κάτω από 800 Daltons, τους επιτρέπει να απορροφώνται εύκολα
από το έντερο.
Βe-Life® πιδολικά: Όπως και τα διγλυκινικά, έτσι και τα πιδολικά άλατα μαγνησίου έχουν χαμηλό μοριακό βάρος και είναι διαλυτά σε κάθε pH. Eίναι οι καλύτεροι
μεταφορείς ασβεστίου, σιδήρου και ψευδαργύρου.
Πολύ διαδεδομένα στα φυτά, τα πιδολικά άλατα της Be-Life® αποτελούνται από
πυρρολιδονικό καρβοξυλικό οξύ (PCA) -το οποίο εμπλέκεται σε πολύαριθμες
βιολογικές διαδικασίες- και ένα μέταλλο σε κατιονική μορφή (ασβέστιο, ψευδάργυρο ή μαγγάνιο). Το μόριο που προκύπτει από αυτόν τον συνδυασμό έχει
ουδέτερο ηλεκτρικό φορτίο.
Ανεξάρτητα από το μέταλλο με το οποίο ενώνεται το PCA είναι πρόδρομος του
κολλαγόνου και αναγνωρίζεται ως ένας παράγοντας που επιτρέπει στην επι6 | Be-Life κατάλογος 2017

Κιτρικά
Κ, Μg
Γλυκεροφωσφορικά
Mg

Διγλυκινικά
Cu, Fe, Mg, Mn

Πικολινικά
Cr, Zn

Aκετυλοταυρινικό
Mg

Μεθειονίνη
Se

Πιδολικά
Ca, Mn, Zn

δερμίδα να διατηρεί την μηχανική της αντίσταση και την υδατική της ισορροπία.
Περιέχεται στους περισσότερους ιστούς. Δρά επίσης ως αντιοξειδωτικό και
προάγει τη μεταφορά ορισμένων αμινοξέων που σχετίζονται με τις γνωστικές
λειτουργίες. Παράλληλα είναι πρόδρομος του GABA (γ-αμινοβουτυρικό οξύ). To
PCA είναι απαραίτητο για την καλή λειτουργία του γαστρεντερικού συστήματος.
Βe-Life® πικολινικά: Tα πικολινικά άλατα με ουδέτερο ηλεκτρικό φορτίο είναι
γνωστά για την εξαιρετική αφομοίωση των αλάτων του χρωμίου και του ψευδαργύρου από τον οργανισμό, χωρίς να διαταράσσεται η εντερική χλωρίδα. Τα
πικολινικά άλατα της Be-Life® είναι οργανικά άλατα γνωστά στον μεταβολισμό
μας και είναι παρόντα στο πάγκρεας ως παράγωγα του αμινοξέος τρυπτοφάνη.
Βe-Life® κιτρικά: Τα κιτρικά άλατα καλίου, μαγνησίου Be-Life® είναι οργανικά
άλατα που προέρχονται από το κιτρικό οξύ που περιέχεται στα φρούτα. Τα κιτρικά
άλατα εμπλέκονται στη σύνθεση των λιπαρών οξέων και στις αντιδράσεις που παράγουν ενέργεια για τα κύτταρα (ενδιάμεσοι φορείς στον κύκλο του Krebs).
Επιπλέον η κιτρική μορφή έχει ένα σημαντικό ρόλο στη ρύθμιση του pH. Αποτελούν πηγή καλίου ή μαγνησίου που απορροφάται εύκολα από τον οργανισμό.
Be-Life® γλυκεροφωσφορικό μαγνήσιο: To γλυκεροφωσφορικό μαγνήσιο BeLife® είναι ένα οργανικό άλας διαλυτό στο νερό, με pH ελαφρώς βασικό. Η μορφή αυτή αποτελεί πηγή μαγνησίου υψηλής περιεκτικότητας (12,4%) σε σύγκριση
με άλλα άλατα μαγνησίου όπως το γαλακτικό ή το ασκορβικό.
To γεγονός ότι είναι αμφίφιλο μόριο (λιπόφιλο και υδρόφιλο ταυτόχρονα), σε
συνδυασμό με το χαμηλό μοριακό του βάρος, του επιτρέπει να περνά εύκολα
στους διάφορους τύπους ιστών, όπως επίσης και να διαπερνά με ευκολία τον
εντερικό φραγμό.
Αυτό το άλας είναι βιοδιαθέσιμο και πολύ καλά ανεκτό από τον οργανισμό (δεν
έχει υπακτική δράση, βλ. πίνακα). To γλυκεροφωσφορικό μέρος του άλατος που

Τα οφέλη τους:
Μυϊκή σύσπαση
Διγλυκινικό μαγνήσιο
Πεπτική λειτουργία

Kύκλος του Krebs

είναι ανιόν διευκολύνει την διείσδυση του
κατιόντος Μg++ στα κύτταρα. Το ανιόν
αυτό αποτελεί πηγή φωσφόρου και είναι
πρόδρομος της σύνθεσης των φωσφολιπιδίων (συστατικά των κυτταρικών μεμβρανών).
Συχνότητα εμφάνισης σε ποσοστό % των
διαρροιών σε υγιείς ανθρώπους, όταν
λαμβάνουν καθημερινά 400mg μαγνησίου κατά τη διάρκεια 28 ημερών (κατά
DRIESSENS F. et al., 1993).

Ασφάλεια

Γλυκεροφωσφορικό
μαγνήσιο
Νευρικό σύστημα

Ρύθμιση του pH
Kιτρικό μαγνήσιο

Βέλτιστη βιοδιαθεσιμότητα

Καρδιακό σύστημα

Νευρωνικά κύτταρα
(νευροδιαβιβαστές)
Ακετυλοταυρινικό
μαγνήσιο

Θειικό μαγνήσιο
Χλωριούχο μαγνήσιο
Οξείδιο του μαγνησίου
Υδροξείδιο του μαγνησίου
Ανθρακικό μαγνήσιο
Γαλακτικό μαγνήσιο
Γλυκονικό μαγνήσιο
Φωσφορικό μαγνήσιο
Γλυκεροφωσφορικό μαγνήσιο
Placebo

(%)
96
78
47
45
40
32
27
20
7
7

Βe-Life® L-σεληνομεθειονίνη: Η L - σεληνομεθειονίνη της Be-Life® είναι ενδιαφέρουσα φυσική μορφή οργανικού σεληνίου για συμπληρώματα διατροφής, δεδομένου ότι δεν συντίθεται από τον ανθρώπινο οργανισμό. Σε συνδυασμό με τον
σακχαρομύκητα cerevisiae το σελήνιο μετατρέπεται σε σεληνομεθειονίνη που
αφομοιώνεται εύκολα από τον οργανισμό. Αυτή η διαδικασία εγγυάται λοιπόν τη
μη παρουσία ανόργανων αλάτων σεληνίου ή προ - οξειδωτικών μορφών.

Αντοχή στα οξέα του στομάχου
Δεν αλληλεπιδρούν με άλλα άλατα
Πολύ χαμηλό μοριακό βάρος
Έως 7 φορές καλύτερη αφομοίωση σε σχέση με
μια συνηθισμένη χηλική ένωση
Συμβατότητα 100% με χορτοφαγική διατροφή

Κυτταροαγγειοπροστατευτικό

Πίνακας Υπακτικής Δράσης

Σταθερότητα σε όλη τη διάρκεια
του μεταβολισμού

εμποδίσει τη νευρωνική υπερδραστηριότητα (ημικρανίες, πονοκέφαλοι, μυϊκοί
σπασμοί, διαταραχές του καρδιακού ρυθμού κ.α.).
Εμποδίζει τόσο τη δράση του καϊνικού οξέος, που είναι ένας νευροδιαβιβαστής,
όσο και τη δράση του γλουταμικού οξέος, λόγω της ανάλογης δομής του, που
του επιτρέπει να συνδέεται με τους υποδοχείς τους. Αυτό το σύμπλεγμα έχει
κυτταροαγγειοπροστατευτικές ιδιότητες.
Η L-ταυρίνη από μόνη της είναι ένα αντιοξειδωτικό που δρα σαν ρυθμιστής της
ηλεκτρικής δραστηριότητας της καρδιάς και του εγκεφάλου. Ανευρίσκεται κυρίως στο συκώτι και στη χολή. Αυτό το αμινοξύ παρεμβαίνει στον ενεργητικό
μεταβολισμό.
Oι φυσιολογικοί μεταφορείς της Be-Life® στηρίζονται σε ένα μοναδικό σκεπτικό
και εξασφαλίζουν τη βέλτιστη απορρόφηση από τον οργανισμό.

Βe-Life® N-Ακετυλοταυρινικό μαγνήσιο (N-ATA-Mg): Aυτή η πηγή μαγνησίου
περιέχει ταυρίνη (ένα παράγωγο θειούχου αμινοξέος) και μια ομάδα N- ακετυλ.
H N-ακετυλοταυρίνη είναι ένα μόριο που υπάρχει στον ανθρώπινο οργανισμό και
λειτουργεί ως μεταβολίτης.
Αυτή η μορφή μαγνησίου είναι βιοδιαθέσιμη, διότι έχει ένα μέρος λιπόφιλο που
διευκολύνει το πέρασμα της διαμέσου της φωσφολιπιδικής μεμβράνης των
νευρωνικών κυττάρων. Είναι επίσης υδατοδιαλυτή, γεγονός που την καθιστά
ένα μόριο αμφίφιλο. Έχει το πλεονέκτημα να μην προκαλεί καμία δευτερεύουσα
παρενέργεια στο πεπτικό σύστημα. Είναι ένας νευροδιαβιβαστής που μπορεί να

Φυτική κάψουλα

Γαστροανθεκτική
κάψουλα
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