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 Ναττό. Ένα τρόφιμο εκατοντάδων ετών 

Το Ναττό, είναι ένα παραδοσιακό τρόφιμο της Ιαπωνίας το οποίο παρα-
σκευάζεται εδώ και εκατοντάδες χρόνια, με φυσική ζύμωση φασολιών 
σόγια και του βακίλου Subtilis. Είναι ιδιαίτερα δημοφιλές στους πληθυ-
σμούς της ανατολικής Ασίας ως πρωινό γεύμα.  

Η σύγχρονη επιστήμη έχει εντοπίσει 
τη βοήθεια που προσφέρει στην υγεί-
α, σε καταστάσεις όπως μείωση χολη-
στερόλης, βοήθεια κατά την δυσεντε-
ρία, βελτίωση του ανοσοποιητικού 
εναντίων λοιμώξεων ή προμεταστατι-
κού σταδίου καρκίνου, ή ακόμη και 
θεραπεία σε αμυλοειδούς τύπου ασθέ-
νειες όπως η Αλσχάϊμερ. Η κύρια 
όμως εφαρμογή του στην υγεία, πα-
ραμένει πάντα η βοήθεια στο κυκλο-

φορικό και την ομαλή ροή του αίματος, ενώ όσον αφορά την πιθανότητα 
αιμορραγίας, θεωρείται το περισσότερο ασφαλές. Αποτέλεσμα, η σημα-
ντική βοήθεια στην αποφυγή θρομβώσεων, καρδιακών επεισοδίων, πνευ-
μονικής εμβολής και εγκεφαλικών επεισοδίων. 

Τι είναι το Ναττό NKCP; 

Το NKCP είναι παράγωγο του φυτικού τροφίμου φυσικής ζύμωσης Ναττό, 
και παράγεται με ζύμωση φυτικών συστατικών δημητριακών (κυρίως 
σόγιας) μέσω του βακίλου bacilli subtilis natto. Είναι απαλλαγμένο, τόσο 
από την ιδιάζουσα οσμή, όσο και από την πλεονάζουσα βιταμίνη Κ2 του 
φυσικού ναττό. Είναι προϊόν λειτουργικής διατροφής, κατάλληλο να φρο-
ντίζει το κυκλοφορικό σύστημα του ανθρώπου, μειώνοντας τον κίνδυνο 
της θρόμβωσης. 

Natto NKCP 
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 Σε τι μορφές κυκλοφορεί στην αγορά;  

Κυκλοφορεί με την ονομασία Natto NKCP σε συσκευασία 60 δισκίων των 
125 mgr (όπως και σε τριπλή οικονομική συσκευασία 180 δισκίων). 

Πως παράγεται; 

Το Natto NKCP λαμβάνεται με διαύγαση του φυσικού εκχυλίσματος του 
τροφίμου ναττό, ώστε να απομακρυνθεί η βαριά μυρωδιά και το πλεόνα-
σμα της βιταμίνης Κ2, η οποία είναι ανεπιθύμητη, λόγω αλληλεπίδρασης 
με άλλα αντιθρομβωτικά φάρμακα. Το τελικό προϊόν λαμβάνεται σε μια 
υπόλευκη σκόνη η οποία μορφοποιείται σε δισκία. 

Ποιο είναι το δραστικό συστατικό του; 

Τα δραστικά συστατικά του 
Natto NKCP είναι τα ίδια που 
βρίσκονται και στο φυσικό τρό-
φιμο. Εκτός από την φυσική 
Ναττοκινάση, υπάρχει επίσης η 
πρωτεΐνη βακιλοπεπτιδάση F, η 
οποία παράγεται κατά τη ζύμω-
ση. Ενώ η απλή Ναττοκινάση 
βοηθά στη ροή του αίματος, η 
λειτουργία της βακιλοπεπτιδά-
σης F, βασίζεται τόσο στην 
βοήθεια της ροής, όσο και στην 
αποφυγή δημιουργίας θρόμ-
βων, όπως και στη σταδιακή 
απομάκρυνσή τους.  

Ποιο το πλεονέκτημα της βακιλοπεπτιδάσης F; 

Το πλεονέκτημα της βακιλοπεπτιδάσης F έναντι της απλής Ναττοκινάσης, 
είναι ότι εκτός από τη μείωση της πηκτικότητας του αίματος που προσφέ-
ρει, επιπρόσθετα βοηθά στην ελάττωση της δημιουργίας αθηρωματικής 
πλάκας στο κυκλοφορικό σύστημα, όπως και σταδιακή μείωσή της.  

Πως αφομοιώνεται από τον οργανισμό; 

Η λειτουργική πρωτεΐνη του, διασπάται στο στομάχι και στο δωδεκαδά-
κτυλο σε πεπτίδια και αμινοξέα, με τον ίδιο τρόπο των κοινών πρωτεϊ-
νών. Τα συστατικά αυτά, εισέρχονται στο κυκλοφορικό, μέσω απορρόφη-
σης από τη λάχνη του λεπτού εντέρου. Η απορρόφηση αυτή είναι περισ-
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 σότερο αποτελεσματική όταν λαμβάνεται μαζί με άλλα τρόφιμα. Κι αυτό 
σημαίνει ότι σε άδειο στομάχι η δράση του εκχυλίσματος μειώνεται. 

Βοηθάει στην αντιθρομβωτική θεραπεία; 

Το Natto NKCP, είναι ένα απλό διατροφικό συμπλή-
ρωμα. Η μείωση του ιξώδους του αίματος και η ε-
λάττωση της δημιουργίας θρόμβων σε αυτό, είναι τα 
πλεονεκτήματα που προσφέρει. Έχοντας ένα καθα-
ρό κυκλοφορικό σύστημα που διευκολύνει τη ροή 
του αίματος, η αντιθρομβωτική θεραπεία γίνεται 
πολύ πιο εύκολη. Μια τέτοια κατάσταση είναι πά-
ντοτε αποδεκτή. Οι επιστήμονες προτείνουν τη συ-
μπληρωματική χρήση του ώστε να βοηθήσει το σώ-
μα να κρατήσει το κυκλοφορικό ρυθμισμένο και 
ακέραιο. 

Είναι μόνο για περιπτώσεις θρόμβωσης;  

Φυσικά όχι. Απευθύνεται σε όλα τα άτομα που θέλουν να ρυθμίσουν για 
οποιοδήποτε λόγο το κυκλοφορικό τους σύστημα, χρησιμοποιώντας ένα 
φυσικό και αποτελεσματικό διατροφικό προϊόν.  

Οι άριστες αντιθρομβωτικές του ιδιότητες ωφελούν όλους τους ανθρώ-
πους, και όχι ειδικά όσους υποφέρουν από κάποιο δυσμενές σύμπτωμα 
του κυκλοφορικού ή απαιτούν καλύτερη κυκλοφορία αίματος. 

Πόσο NKCP θα πρέπει να λαμβάνω;  

Για καθημερινή χρήση από όλους ως συμπλήρωμα, και για ένα φυσιολογι-
κό σωματικό βάρος, η ελάχιστη δόση Natto NKCP ορίζεται σε 250 mgr (2 
δισκία) την ημέρα.  

Για σοβαρότερες όμως περιπτώσεις όπως του προ-μεταστατικού σταδίου, 
η δοσολογία μπορεί να αυξηθεί σε 1000 mgr (8 δισκία). Εκτός από το σω-
ματικό βάρος δηλαδή, η διαφορά εξαρτάται από το λόγο που θα συστηθεί 
από το γιατρό, και την ένταση των συμπτωμάτων. Για την αποτελεσματι-
κή λειτουργία του όμως, θα πρέπει να λαμβάνεται πάντα με γεμάτο στο-
μάχι, δηλαδή μετά το φαγητό. 

Μπορώ να είμαι σίγουρος για την ποιότητά του;  

Το προϊόν βασίζεται σε μια παραδοσιακή διατροφή εκατοντάδων ετών. 
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 και εμπορικά παράγεται για περισσότερο από 25 χρόνια. Τα αποτελέσμα-
τά του στο ανθρώπινο σώμα έχουν ερευνηθεί από επιστήμονες. Εκατοντά-
δες άνθρωποι σε όλο τον κόσμο το λαμβάνουν καθημερινά με άριστα απο-
τελέσματα, χωρίς παρενέργειες. Η λειτουργική πρωτεΐνη του, έχει προσ-
διοριστεί ως η βακιλοπεπτιδάση F, η οποία δρα παράλληλα με την ναττο-
κινάση (subtilis in protease). Η ασφάλεια επίσης του NKCP έχει διαπιστω-
θεί με εργαστηριακές και κλινικές μελέτες. Παράγεται και συσκευάζεται 
από φαρμακευτική εταιρία και ακολουθεί όλες τις σύγχρονες προδιαγρα-
φές ποιότητας φαρμάκων και τροφίμων Στην Ελλάδα, είναι γνωστοποιη-
μένο στον ΕΟΦ. 

Μακροχρόνια λήψη 

Η δοσολογία του Natto NKCP εξαρτάται από το σωματικό βάρος, το λόγο 
για τον οποίο θα χορηγηθεί καθώς επίσης την ένταση των συμπτωμάτων 
εκείνου που θα το λάβει. Η μέχρι σήμερα εμπειρία έχει δείξει, ότι ανεξάρ-
τητα από το πόσο υψηλή ή χαμηλή είναι η δοσολογία χορήγησής του, δεν 
έχει παρατηρηθεί κάποιο σύμπτωμα που σχετίζεται με την μακροχρόνια 
λήψη του. 

Σύγκριση του Natto NKCP με το τρόφιμο Ναττό 

Ακολουθώντας την διαδικασία της αρχής της Ινωδογονόλυσης, το κύριο 
πλεονέκτημα του δραστικού συστατικού του (βακιλοπεπτιδάσης F), εκτός 
από την βελτίωση του ιξώδους και της ροής του αίματος, βρίσκεται στην 
εμπόδιση σχηματισμού αθηρωματικής πλάκας, όπως επίσης στην εξαιρετι-
κά αργή αλλά σταθερή μείωση του πάχους της, χωρίς τον κίνδυνο αποκο-
πής τμήματός της, και κυκλοφορίας του στο αγγειακό σύστημα. 

Σε σύγκριση με το απλό φυσικό τρόφιμο ναττό, περιέχει μεν τα ίδια λει-
τουργικά συστατικά (τα οποία προέρχονται από το κολλώδες μέρος του), 
αλλά είναι πλήρως σταθεροποιημένα, με εντελώς απομακρυσμένη την 
ιδιάζουσα γεύση και βιταμίνη Κ2 (η οποία μπορεί να αλλάξει την απορρό-
φηση φαρμάκων όπως το warfarin). Μπορεί έτσι, να καταναλωθεί εύκολα 
ανεξάρτητα από την αρχική γεύση του τροφίμου. 

NKCP και Αιμορραγίες 

Μελέτες έχουν δείξει, ότι όσον αφορά τις αιμορραγίες, το NKCP χαρακτη-
ρίζεται ασφαλές. Σύμφωνα με σύγχρονες επιστημονικές έρευνες, όταν τα 
προϊόντα Natto λαμβάνονται μόνα τους, χωρίς παράλληλη χορήγηση 
άλλων συμβατικών αντιθρομβωτικών σκευασμάτων, δεν προκαλούν αι-
μορραγία.  

Εκχύλισμα bacilli subtilis natto 
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 Άτομα που χρησιμοποιούν το Natto NKCP 

Οι κύριες ομάδες που θα μπορούσαν να βρουν σημαντική βοήθεια από το 
Natto NKCP, είναι άτομα που παρουσιάζουν γενικό πρόβλημα στο κυκλο-
φορικό τους (αιμορροΐδες, φλεβίτη, αιμορραγίες, κλπ). Επίσης, άτομα 
που περνούν αρκετές ώρες χωρίς κίνηση (όπως υπάλληλοι γραφείου, 
επαγγελματίες οδηγοί αυτοκινήτων, πιλότοι, άτομα που ταξιδεύουν καθι-
στοί για μεγάλες αποστάσεις και πολλές ώρες κλπ), άτομα σε πιθανό 
προμεταστατικό στάδιο καρκίνου, καθώς και άτομα με άλλο σχετικό πρό-
βλημα στις αρτηρίες τους. 

Υπάρχουν παρενέργειες ή αντενδείξεις; 

Το NKCP, προέρχεται από φυσικό τρόφιμο. Για το λόγο αυτό δεν έχουν 
παρατηρηθεί παρενέργειες.  Παρόλα αυτά, συνίσταται η σύμφωνη γνώμη 
του ιατρού αν υπάρχει παράλληλη λήψη του με άλλα σχετικά φάρμακα 
(αντιθρομβωτικά), σε περιόδους εγκυμοσύνης και γαλουχίας για τις γυ-
ναίκες, καθώς επίσης σε σοβαρές καταστάσεις της υγείας, όπως αιμορρο-
φιλία, ανοικτά έλκη, ενδοκρανιακή αιμορραγία ή άλλες σχετικές παθή-
σεις. 

Λόγοι για να χρησιμοποιήσει κάποιος το Natto NKCP 

Αθηρωματική πλάκα 

Το κυκλοφορικό σύστημα, αντλεί και μεταφέρει το αίμα σε όλο το σώμα, 
το οποίο υπό φυσιολογικές συνθήκες ρέει ανεμπόδιστα. Σε περίπτωση 
τραυματισμού όμως ή άλλης παθολογικής αιτίας (που μπορεί να δημιουρ-
γήσει εσωτερική φλεγμονή), η συγκέντρωση των συστατικών του αίματος 
(αιμοπεταλίων ή άλλων), οδηγεί σε συσσωμάτωσή του και δημιουργία 
θρόμβου, ο οποίος μπορεί να οδηγήσει σε παρεμπόδιση της φυσιολογικής 
ροής του, με σημαντικές συνέπειες για την υγεία και τη ζωή του ανθρώ-
που.  

Εκτός από την περίπτωση τραυματισμού όμως, συσσωμάτωση του αίμα-
τος μπορεί να δημιουργηθεί και μετά από "λανθασμένη ενεργοποίηση της 
αιμόστασης" σε μια περιοχή που δεν υπάρχει τραυματισμός. Όπου τότε 
μιλάμε για δημιουργία "ανεπιθύμητου θρόμβου". 

Παράλληλα από την ύπαρξη φλεβικής θρόμβωσης, μπορεί να υπάρξει και 
αγγειακή. Κατ’ αυτή, ουσίες από το αίμα, που κυκλοφορούν μέσα στο 
κυκλοφορικό σύστημα από διάφορες παθολογικές αιτίες, αρχίζουν σταδι-
ακά να εναποτίθεται στις εσωτερικές πλευρές τους, με αποτέλεσμα να 
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 δυσκολεύεται η φυσιολογική ροή του αίματος μέσα σε αυτές, και σταδια-
κά στα σημεία που η εναπόθεση είναι τόσο πολύ ώστε το αγγείο φράζει, η 
ροή αυτή σταματά. 

Ιξώδες & Ροή του Αίματος 

Σε αυτά τα σημεία που θα υπάρξει κάποια από τις παραπάνω αιτίες, πα-
ρουσιάζεται δυσκολία στη ροή του αίματος (με αύξηση του ιξώδους ή 
πηκτικότητας του αίματος), σε βαθμό που μπορεί να φτάσει την ολοκλη-
ρωτική στασιμότητα (όπως σε φλεβική στάση, μετά από καρδιακή ανε-
πάρκεια ή από πολύωρη ακινησία σε κάθισμα ή σε ταξίδια). 

Επιπλέον, σε περιπτώσεις παθολογικών καταστάσεων όπως καρκίνων, 
έχουμε αυξημένες πιθανότητες θρόμβωσης, λόγω της πιθανής πίεσης στο 
αιμοφόρο αγγείο ή επέκτασης της κακοήθειας στο αγγειακό σύστημα. 
Αύξηση του ιξώδους του αίματος (υπερπηκτικότητα) παρουσιάζεται επί-
σης στις ακτινοθεραπείες, όπως και στις χημειοθεραπείες. 

Θρόμβωση του αίματος 

Η σκλήρυνση ή στένωση των αρτηριών, οφείλεται στο σχηματισμό αθη-
ρωματικής πλάκας. Όσο αυξάνεται το υλικό αυτό, τόσο κλείνει η διάμε-
τρός της αρτηρίας και τόσο δυσκολεύεται η ροή του αίματος μέσα από 
αυτή.  

Με τη μείωση της ροής του αίματος, έχουμε παρεμπόδιση της μεταφοράς 
επαρκούς ποσότητος αίματος και οξυγόνου στο μυοκάρδιο, με αποτέλε-
σμα σοβαρές ασθένειες όπως στηθάγχη, αρρυθμίες, καρδιακή ανεπάρκει-
α, καρδιακή προσβολή, έμφραγμα του μυοκαρδίου. 

 

Πρόληψη & θεραπεία 

Σε όλες τις περιπτώσεις πιθανότητας θρόμβωσης, μπορούμε να δράσουμε 
προληπτικά με αντιπηκτική θεραπεία, κατά την οποία μειώνουμε το ιξώ-
δες του αίματος και εμποδίζουμε τον σχηματισμό θρόμβου ή αθηρωματι-
κής πλάκας. Στις ήπιες περιπτώσεις ή όταν επιλέγουμε να δράσουμε προ-
ληπτικά, το κυριότερο μέτρο αποφυγής της δημιουργίας, και θεραπείας 
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 του θρόμβου ή της αθηρωματικής πλάκας, είναι η ειδική διατροφή. 

Αντιθρόμβωση & Natto NKCP 

Η λειτουργική πρωτεΐνη Βακιλοπεπτιδάση-F, από το κολλώδες μέρος της 
παραδοσιακής τροφής Ναττό, μαζί με τη νατοκινάση, έχουν την ικανότητα 
να επαναφέρουν το κυκλοφοριακό σύστημα σε μια υγιή κατάσταση. Αυ-
τός είναι ο λόγος, που το εκχύλισμα Natto NKCP λαμβάνεται από το κολ-
λώδες μέρος. Για ένα κανονικό σωματικό βάρος, η βασική δοσολογία των 
2-4 δισκίων την ημέρα, κρίνεται ικανοποιητική. 

Προβλήματα από αιμορροΐδες 

Οι αιμορροΐδες είναι ένα σύμπλεγμα από μικρά αιμοφόρα αγγεία που φυ-
σιολογικά υπάρχουν στην περιοχή του πρωκτού και χρησιμεύουν για να 
μεταφέρουν εκεί το αίμα. Όμως, με την πάροδο του χρόνου, το αίμα στο 
σημείο αυτό συσσωματώνεται και οι αιμορροΐδες διογκώνονται, μεγαλώ-
νουν, και οι ιστοί που τις συγκρατούν χαλαρώνουν, έτσι ώστε να δημι-
ουργείται πρόβλημα. 

Αιτίες που δημιουργούν τις αιμορροΐδες 

Η βασική αιτία είναι η δυσκοιλιότητα. Όμως, τόσο ο γενικότερος τρόπος 
διατροφής με κρεατοφαγία, έλλειψη φυτικών ινών, καθιστική ζωή με 
ελλιπή άσκηση, όσο και δευτερεύουσες καταστάσεις, όπως εγκυμοσύνη, 
ηλικία, έντονος βήχας κλπ, μπορούν να συμβάλουν στη δημιουργία τους. 

Ανάλογα την κρισιμότητα της κατάστασής τους, οι αιμορροΐδες χωρίζο-
νται σε τέσσερα στάδια, όπου τα δύο πρώτα χαρακτηρίζονται ήπια, ενώ 
τα δύο τελευταία χρήζουν ιατρικής φροντίδας. Το σημαντικό στην θερα-

πεία της ήπιας κατάστασης των 
αιμορροΐδων είναι η κατάλληλη 
διατροφή με αρκετό νερό και 
διαιτητικές ίνες, ενώ στις σοβα-
ρές καταστάσεις, η χειρουργική 
επέμβαση ίσως κρίνεται απα-
ραίτητη. 

Κιρσοί & 
προβλήματα των κάτω άκρων 

Τα κύρια προβλήματα στο κυ-
κλοφορικό των κάτω άκρων, 
είναι φλεβικά και αρτηριακά. 

Natto NKCP 
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 Οι αρτηρίες είναι υπεύθυνες για τη μεταφορά του οξυγόνου και των θρε-
πτικών συστατικών προς τα όργανά μας, και οι φλέβες για την επιστροφή 
του αίματος, μεταφέροντας το διοξείδιο του άνθρακα και τα προϊόντα του 
μεταβολισμού.  

Τόσο οι αρτηρίες όσο και οι φλέβες, με την πάροδο του χρόνου και τον μη 
λειτουργικό τρόπο ζωής (όπως ορθοστασία, έλλειψη άσκησης κλπ), πα-
ρουσιάζουν μια ήπια φλεβική ανεπάρκεια ή προβλήματα βαθέως δικτύου. 
Στην πρώτη περίπτωση έχουμε οιδήματα στα κάτω άκρα, ευρυαγγείες ή 
κιρσούς (ή αλλιώς φλεβίτις). 

Αιτίες των κιρσών 

Εκτός από τη κληρονομικότητα ή τα εκ γενετής προβλήματα, οι κύριοι 
λόγοι είναι επαγγελματικοί (πολύωρη καθιστική ζωή ή ορθοστασία όπως 
οδηγοί, πωλητές κλπ), το υπερβολικό σωματικό βάρος και η έλλειψη 
άσκησης, πιθανές φαρμακευτικές αγωγές (ορμονική θεραπεία ή αντισυλ-
ληπτικά), οι διαδοχικές εγκυμοσύνες που πιθανώς να επιδράσουν στην 
ορμονολογική κατάσταση, το θερμό περιβάλλον ή τέλος η ηλικία. Στις 
περιπτώσεις αυτές παρουσιάζονται πόνοι στα πόδια ή και πρηξίματα, 
αίσθημα καψίματος στα πέλματα και τέλος φαγούρα. 

Αν και οι κιρσοί δεν είναι λόγος που απειλεί τη ζωή, όμως ανάλογα με την 
κατάσταση που μπορεί να περιέλθουν από τη μη περιποίηση, μπορεί να 
παρουσιάσουν σημαντικά προβλήματα όπως αιμορραγία από ενδεχόμενο 
τραυματισμό ή ακόμη θρομβοφλεβίτιδα, φλεβικό έκζεμα ή και φλεβικά 
έλκη σε παραμελημένα πόδια. 

Η κύρια (και μόνιμη) θεραπεία που εφαρμόζεται είναι η χειρουργική επέμ-
βαση με τον κλασικό τρόπο, ή εναλλακτικά με χρήση ραδιοσυχνότητας ή 
ενδοφλεβικό laser οι οποίες προκαλούν απόφραξη με σύγχρονο καλύτερο 
αισθητικό αποτέλεσμα. 

Φλεβική ανεπάρκεια 

Εκτός από τα έντονα προβλημάτων 
με κιρσούς και την ανάγκη εγχείρη-
σης, υπάρχουν αρκετοί άνθρωποι 
που παραπονούνται για πρηξίματα ή 
πόνο στα πόδια, χωρίς εμφανή αιτία 
παρουσίας κιρσών. Στην περίπτωση 
αυτή, η κακή διαβίωση όπως η ορ-
θοστασία ή η διαρκής καθιστική ζωή 
χωρίς άσκηση, οδηγούν με το χρόνο 
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 σε μια ήπια αλλά ενοχλητική κατάσταση φλεβικής ανεπάρκειας, την οποί-
α μπορούμε να αντιμετωπίσουμε συντηρητικά προτού εξελιχθεί σε κάτι 
περισσότερο σημαντικό. 

Θεραπεία & συντήρηση 

Για τις ήπιες περιπτώσεις τόσο για την περίπτωση των αιμορροΐδων όσο 
και των κιρσών, όπου δεν κρίνεται απαραίτητη η χειρουργική επέμβαση, 
ή έχουν ολοκληρώσει τη χειρουργική θεραπεία και αποφασίζουν να αλλά-
ξουν τον τρόπο ζωής τους, ακολουθώντας μια ήπια συντηρητική αγωγή, 
το κύριο που θα πρέπει να ρυθμίσουν είναι ο τρόπος που ασκούνται και 
διατρέφονται. Στο πρώτο, αύξηση της κίνησής τους με ήπιο περπάτημα, 
κολύμβηση ή ποδηλασία, κρίνονται ευεργετικά, ενώ μια προσεκτική δια-
τροφή η οποία ελέγχει το σωματικό τους βάρος, και το κρατά σε χαμηλά 
επίπεδα, αναμφίβολα βοηθά. Στην περίπτωση αυτή διατροφικά προϊόντα 
που κρατούν σε φυσιολογικά επίπεδα το κυκλοφορικό και την ροή του 
αίματος, δημιουργούν ιδανικές συνθήκες προφύλαξης. 

Σύνδρομο Παγωμένου Ώμου 

Το σύνδρομο του παγωμένου ώμου, αποτελεί μια σειρά από συμπτώματα 
φλεγμονής και δυσκαμψίας του συνδετικού ιστού, ο οποίο καλύπτει την 
άρθρωση του ώμου. Ένας έντονος συνεχόμενος πόνος που αντανακλάται 
προς τα κάτω φτάνοντας μέχρι τον καρπό, ενώ περιορίζεται η κίνηση του 
χεριού προς τα επάνω. Παρατήρηση σε ομάδες ατόμων με σχετικά προ-
βλήματα, έδειξε ότι διατροφικά συμπληρώματα όπως το Natto NKCP, που 
βοηθούν την διευκόλυνση της κυκλοφορίας του αίματος στο μυϊκό σύστη-
μα του σώματος, προσφέρουν σημαντική ανακούφιση και βοήθεια σε 
όσους υποφέρουν σχετικά. 

Αμυλοείδωση και νόσος Αλσχάϊμερ 

Η αμυλοείδωση εμφανίζεται, όταν οι πρωτεΐνες ινίδια αμυλοειδούς, συ-
γκεντρώνονται στα όργανα του σώματος. Η 
νόσος Αλσχάϊμερ για παράδειγμα, προκύπτει 
κυρίως από την διαταραχή της ισορροπημέ-
νης συγκέντρωσης της πρωτεΐνης β-
αμυλοειδούς στον εγκέφαλο. Μελέτες έχουν 
δείξει, ότι προϊόντα Ναττοκινάσης όπως το 
Natto NKCP, μπορεί να είναι βοηθητικά στην 
πρόληψη ή και τη θεραπεία ασθενειών αμυ-
λοειδούς τύπου, όπως είναι η Αλσχάϊμερ.  

Natto NKCP 
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 Αιμόσταση και μετάσταση 

Τα αιμοπετάλια είναι οι συντηρητές των αιμοφόρων αγγείων. Διατρέχο-
ντας το δίκτυό τους και σε πιθανή βλάβη, υφίστανται μια ταχεία αλλά 
πολύ ρυθμισμένη ενεργοποίηση, η οποία τα ωθεί να σχηματίσουν συσσω-
ματώματα, με τα οποία επουλώνουν γρήγορα τη βλάβη του αγγείου. Ε-
κτός όμως αυτού του ρόλου τους, ερευνητές έχουν δείξει ότι παίζουν ένα 
επίσης λειτουργικό ρόλο στην μεταστατική ανάπτυξη του καρκίνου.  

Τα καρκινικά κύτταρα που κυκλοφορούν με τη ροή του αίματος, ενεργο-
ποιούν και συσσωρεύουν γύρω τους αιμοπετάλια, χρησιμοποιώντας τα ως 
καμουφλάζ και ασπίδα, με σκοπό να αποτρέψουν τον εντοπισμό τους από 
τα θεραπευτικά μέσα & το ανοσοποιητικό σύστημα. Σε αυτό, η φιμπρίνη 
προσφέρει σημαντική βοήθεια 
στην φλεγμονή του όγκου, 
τροφοδοτώντας τον με θρεπτι-
κά συστατικά & οξυγόνο, για 
την επιβίωσή του. 

Σύμφωνα με ερευνητές, προϊό-
ντα όπως το Natto NKCP, εμπο-
δίζουν τη συγκέντρωση αιμο-
πεταλίων γύρω από τα μετα-
στατικά καρκινικά κύτταρα, 
αδρανοποιώντας έτσι τη διαδι-
κασία απόκρυψής τους.  

Συμπέρασμα 

Η σύγχρονη επιστήμη έχει αποδείξει τη βοήθεια που προκαλεί στην υγεία 
του ανθρώπου, τόσο η κύρια πρωτεΐνη Ναττοκινάση του Ναττό, όσο και η 
βακιλοπεπτιδάση F, οι οποίες βελτιώνουν τη ροή του αίματος, μειώνοντας 
το ιξώδες (πηκτικότητα) του, και ελαττώνοντας την εναπόθεση της αθη-
ρωματικής πλάκας στο κυκλοφορικό σύστημα. 

Το απλό διατροφικό συμπλήρωμα Natto NKCP, έχοντας άριστες αντιθρομ-
βωτικές ιδιότητες, φαίνεται να προσφέρει σημαντική βοήθεια στο κυκλο-
φορικό σύστημα, ως προς τη διευκόλυνση της ροής του αίματος και την 
αποφυγή θρομβώσεων, σε σχετικά προβλήματα υγείας όπως αιμορροΐ-
δες, κιρσοί, υψηλή χοληστερόλη, συμπτώματα δυσεντερίας, σύνδρομο 
παγωμένου ώμου, Αλσχάϊμερ, κλπ. 

Αρ. Γνωστοποίησης ΕΟΦ:15176/5-3-07  
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