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almora NormoboWELL για την 

αντιμετώπιση των συμπτωμάτων του 

Συνδρόμου Ευερέθιστου Εντέρου 

18 Μαρτίου 2021. Tο almora αναγνωρίζοντας την ανάγκη των ασθενών για νέες προσεγγίσεις στην 
αντιμετώπιση των συμπτωμάτων του Συνδρόμου Ευερέθιστου Εντέρου (ΣΕΕ), εισάγει στην ελληνική αγορά το 
νέο almora  NormoboWELL. Το almora NormoboWELL είναι ιατροτεχνολογικό προϊόν για την αντιμετώπιση 
των συμπτωμάτων του Συνδρόμου Ευερέθιστου Εντέρου (ΣΕΕ)  το οποίο χαρακτηρίζεται από κοιλιακό πόνο, 
τυμπανισμό και διάρροια ή δυσκοιλιότητα.  

Χάρη στη συνεργική δράση των 5 ειδικά επιλεγμένων συστατικών του, το Almora Normobowel  ανακουφίζει 
από τα πολλαπλά συμπτώματα τoυ Συνδρόμου Ευερέθιστου Εντέρου με τους εξής μηχανισμούς δράσης:  

 Αλόη Βέρα με ισχυρή αντιοξειδωτική δράση & Αλθαία με μαλακτικές & καταπραϋντικές ιδιότητες. Τα 
συγκεκριμένα συστατικά δημιουργούν μια προστατευτική μεμβράνη στο βλεννογόνο του εντέρου, η 
οποία βοηθά στην απομάκρυνση των επικίνδυνων ουσιών και στην αποβολή τους μέσω των κοπράνων, 
εμποδίζοντας την απορρόφησή τους.  
 

 Ζεόλιθος με αντιφλεγμονώδη, αποτοξινωτική και αντιοξειδωτική δράση, ο οποίος συμβάλλει στην 
απορρόφηση των εντερικών αερίων & αποβολή τοξινών χάρη στην πορώδη δομή του.  
 

 Χαμομήλι με καταπραϋντική, αντιοξειδωτική & σπασμολυτική δράση.  
 

 Θερμικά επεξεργασμένα Προβιοτικά, τα οποία βελτιώνουν την εντερική μικροχλωρίδα. To προβιοτικό 
L.plantarum ανακουφίζει τα συμπτώματα του ΣΕΕ, που σχετίζονται με κοιλιακό πόνο και μετεωρισμό.  

Το Σύνδρομο Ευερέθιστου Εντέρου δεν εμφανίζει μόνο ένα σύμπτωμα. Με τεκμηριωμένο μηχανισμό δράσης 
και χωρίς φαρμακευτικές ουσίες, το almora NormoboWELL συμβάλλει ενεργά στην αντιμετώπιση των 
πολλαπλών συμπτωμάτων του, βελτιώνοντας την ποιότητα ζωής των ασθενών.  

Mε την κυκλοφορία του almora  NormoboWELL, η ELPEN εμπλουτίζει την ήδη επιτυχημένη σειρά 
σκευασμάτων της almora PLUS®, η οποία καταγράφει περισσότερα από 40 χρόνια επιτυχημένης παρουσίας 
στην ελληνική αγορά. Αποτελώντας  την πλέον αποτελεσματική λύση για σειρά αναγκών του ανθρώπινου 
οργανισμού, τα προϊόντα almora PLUS® βρίσκονται  εδώ και δεκαετίες σε κάθε ελληνική οικογένεια.  

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ επικοινωνήστε με την Ιωάννα Παπαλά στο τηλέφωνο 211 1865 709. 
Επισκεφθείτε μας στο www.elpen.gr 
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