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ΝΕΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

 Η φαρμακευτική ουσία (GOPO®), που κυκλοφόρησε πρό-
σφατα στην Ελληνική αγορά, χαρακτηρίζεται από ισχυρή 
αντιφλεγμονώδη και αντιοξειδωτική δράση.

Σύμφωνα με την κλινική εμπειρία από τις χώρες της 
Κεντρικής και Βόρειας Ευρώπης, το GOPO®, το βασικό 
συστατικό του Rose-hip, που περιέχεται στο LITOZIN® (ε-
μπορική ονομασία): είναι 100% φυσικό προϊόν καταπολεμά 
πόνο και δυσκαμψία

Όπως ανέφερε σε σχετική συνέντευξη τύπου ο 
Ρευματολόγος, Προϊστάμενος της Ρευ ματολογικής κλινικής 
του ΚΑΤ και Αντιπρόεδρος της Ελληνικής Ρευματολογικής 
Εταιρείας, ιατρός Κωνσταντίνος Τέμπος, «η oστεοαρθρίτιδα 
είναι ένα χρόνιο νόσημα που δεν έχει ριζική θεραπεία. 
Προσπαθούμε να βοηθήσουμε τον ασθενή, κυρίως στην 
ανακούφιση από τον πόνο, συνδυάζοντας παραδοσιακά 
χημικά και νεότερα φυσικά σκευάσματα»

 GOPO®

Είναι 100% φυσική ουσία, που παρασκευάζεται στην 
Δανία, και παράγεται από την σκόνη του φλοιού και των 
σπόρων του καρπού Rose-hip, της αγριοτριανταφυλλιάς 
Rosa Canina L

Μπορεί να χορηγηθεί σε οποιαδήποτε ηλικία
Δεν περιορίζεται η χορήγησή του από συνυπάρχοντα 

νοσήματα, τα οποία μπορεί να επι δεινωθούν με την χρή-
ση των παρασκευασμένων με χημικό τρόπο φαρμάκων 
όπως: 

Σακχαρώδης διαβήτης
Υπέρταση
Νεφρική ανεπάρκεια
Καρδιαγγειακά προβλήματα

Γαστρεντερικά νοσήματα (έλκος στομάχου – δωδεκαδα-
κτύλου, ελκώδης κολίτιδα, νόσος του Crohn)

 

LITOZIN® 
Το 1980, ο Erik Hansen, αγρότης στο Lanfeland της Δανίας, 

υπέφερε από οστεοαρθρίτιδα. Τα φάρμακα που έπαιρνε 
λίγο τον είχαν βοηθήσει. Μια φίλη του πρότεινε στον Erik 
να δοκιμάσει μια μαρμελάδα που είχε φτιάξει από τους 
καρπούς ενός είδους αγριοτριανταφυλλιάς που φύτρωνε 
στην περιοχή τους. Ο Erik αισθάνθηκε αμέσως ανακούφιση 
από τους πόνους και έστρεψε το ενδιαφέρον του στο 
φυτό. Συγκέντρωνε καρπούς, τους αποξήραινε και τους 
κονιορτοποιούσε, εφοδιάζοντας όσους είχαν παρόμοιο 
πρόβλημα. Η φήμη της «σκόνης» του εξαπλώθηκε σε 

όλη την περιοχή. Παράλληλα προσπαθούσε να αναπτύξει 

μεθόδους παραγωγής. Με 5.000 επιστολές ανθρώπων 

που είχαν βοηθηθεί από το προϊόν του, ο γιός του Erik 

Hansen κατόρθωσε να προκαλέσει το ενδιαφέρον των 

επιστημόνων και η συστηματική μελέτη άρχισε, οδηγώντας 

στο σκεύασμα Litozin.

Σήμερα το Litozin παράγεται από ειδικές για το σκοπό 

αυτό βιολογικές καλλιέργειες της αγριοτριανταφυλλιάς 

Rosa Canina L, σε αγροκτήματα της Δανίας και Σουηδίας, 

με διαδικασία που προστατεύεται από διεθνή πατέντα.

Το σκεύασμα Litozin κυκλοφορεί στις χώρες της Κεντρικής 

& Βόρειας Ευρώπης (Γερμανία, Πολωνία, Ελβετία, Γαλλία, 

Αγγλία, Δανία, Σουηδία, Νορβηγία, Φινλανδία) από την διεθνή 

φαρμακευτική εταιρεία Axellus, με έδρα την Κοπεγχάγη.

Σύντομα αναμένεται να κυκλοφορήσει και στις ΗΠΑ.

Στην Ελλάδα κυκλοφορεί από την εταιρεία PHARMAZAC 

A.E.

Όπως ανέφερε σε σχετική συνέντευξη τύπου ο Δανός 

Καθηγητής στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου της 

Κοπεγχάγης, Kaj Winther, ένας εκ των βασικών ερευνητών 

του LITOZIN από τις μελέτες in vitro και στη συνέχεια στις 

μελέτες in vivo (ασθενείς με οστεοαρθρίτιδα σε διάφορες 

αρθρώσεις): 

«Το LITOZIN προσφέρει πολύτιμη βοήθεια στην θεραπευ-

τική αντιμετώπιση της οστεοαρθρίτιδας».

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε επικοι-

νωνήστε με την εταιρεία PHARMAZAC A.E., (κα Ελπίδα 

Ρωμυλίου, τηλ. 210-34 18 890 & 693-67 13 404).

Μεγάλη βοήθεια 
στις παθήσεις των αρθρώσεων

Νέα δραστική ουσία (GOPO®) για την αντιμετώπιση της Οστεοαρθρίτιδας




