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Η ΝΕΑ ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΓΙΑ ΤΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ 
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΑ ΑΠΟ  

ΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΤΗΣ ETHICSPORT 
 
ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΩ ΤΟ SUPER DEXTRIN® 

Το SUPER DEXTRIN® είναι ένα ειδικό και καινοτόμο ενεργειακό 
μείγμα με βάση τους υδατάνθρακες με διαφορετική ταχύτητα 
απορρόφησης υψηλής απόδοσης και διάρκειας, για αθλητές 
που ασχολούνται με έντονες αθλητικές δραστηριότητες, ιδίως 
αντοχής. 
 
 
Το μείγμα συνδυάζει για πρώτη φορά πολυδιακλαδισμένες 
κυκλικές δεξτρίνες (HBCD) με ισομαλτουλόζη, μαλτοδεξτρίνες 
DE6 και DE18. 
 
 
Το προϊόν παρέχει γλυκόζη αργής απελευθέρωσης. 
 
 
Η σύνθεσή του προσφέρει ταυτοχρόνως 4 υδατάνθρακες με 
διαφορετικά φυσικοχημικά χαρακτηριστικά που ακολουθούν 
κατά συνέπεια ελαφρώς διαφοροποιημένες οδούς 
μεταβολισμού, για σταδιακή απελευθέρωση της ενέργειας. 
 
 
 
 
Οι πολυδιακλαδισμένες δεξτρίνες, σε συνδυασμό με τις 
μαλτοδεξτρίνες DE6, μειώνουν την ωσμωτική του μείγματος, 
επιταχύνουν τη γαστρική διέλευση και, παράλληλα, επιτρέπουν 
τη σταδιακή απελευθέρωση της ενέργειας στον οργανισμό. 
 
 
Το ειδικό μείγμα προκαλεί μια πιο περιορισμένη ινσουλινική 
κορύφωση σε σχέση με τις κοινές μαλτοδεξτρίνες, 
επιτρέποντας έτσι στον οργανισμό την αποτελεσματική χρήση 
των ενεργειακών αποθεμάτων ου παρέχουν τα λίπη. Πράγματι, 
το πλεόνασμα ινσουλίνης καταστέλλει τον ενεργειακό 
μεταβολισμό των λιπών. 

Το προϊόν είναι χρήσιμο για τους αθλητές έχουν έντονη 
δραστηριότητα ή ασχολούνται με αθλήματα αντοχής και, 
συνεπώς, έχουν ανάγκη από τη διαρκή και σταδιακή παροχή 
γλυκόζης. 
 
 
Η σύνθεση είναι περισσότερο ρευστή σε σχέση με τα κοινά 
μείγματα μαλτοδεξτρινών ή απλών υδατανθράκων που 
προτείνονται συνήθως ως ενεργειακά συμπληρώματα για 
αθλητές. 
 
 
 
Έντονα υποτονικό προϊόν 120 m0sm/l 
 
 
 
Σύνθεση κατοχυρωμένη με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας 
 

ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΤΟΧΥΡΩΜΕΝΗ ΜΕ 
ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ 
 
Η νέα σύνθεση είναι το αποτέλεσμα μακροχρόνιων εργασιών 
των ερευνητικών εργαστηρίων της EthicSport. Πρόκειται για 
ένα ειδικό μείγμα με βάση υδατάνθρακες διαφορετικών 
χαρακτηριστικών, το οποίο μελετήθηκε ειδικά για να παρέχει 
ενέργεια σε αθλητές που ασχολούνται με έντονη ή μεγάλης 
διάρκειας δραστηριότητα. Το SUPER DEXTRIN® διαθέτει μια 
σειρά από μοναδικά και ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που 
επέτρεψαν την κατοχύρωση της σύνθεσής του με δίπλωμα 
ευρεσιτεχνίας. Το μείγμα συνδυάζει σε μελετημένες αναλογίες 
τα ακόλουθα συστατικά: HBCD (πολυδιακλαδισμένες κυκλικές 
δεξτρίνες), Μαλτοδεξτρίνες DE18, Palatinose (ισομαλτουλόζη), 
Μαλτοδεξτρίνες DE6. Μια πραγματική καινοτομία στον τομέα 
των συμπληρωμάτων διατροφής για αθλητές. 
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Μεταβολή διαθεσιμότητας της γλυκόζης στο αίμα, 
μετά την πρόσληψη Cluster Dextrin® και Γλυκόζης 
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Μεταβολή διαθεσιμότητας γλυκόζης στο αίμα μετά 
την πρόσληψη Palatinose™ και Ζάχαρης 
 

Αύξηση κρίσιμου χρόνου 
κολύμβησης (%) 

    Νερό       Γλυκόζη 

Δοκιμή σε ομάδα επαγγελματιών 
κολυμβητών 
 



 

 

 

 

 

 

  

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ  
ΤΟΥ ΜΕΙΓΜΑΤΟΣ 
 
CLUSTER DEXTRIN® 

Οι HBCD (πολυδιακλαδισμένες κυκλικές δεξτρίνες) αντιπροσωπεύουν τη νέα γενιά ενεργειακών 
συμπληρωμάτων. Πράγματι, οι πολυδιακλαδισμένες κυκλικές δεξτρίνες αποτελούν την εξέλιξη των κοινών 
μαλτοδεξτρινών και είναι ιδιαίτερα χρήσιμες στην έντονη και μεγάλης διάρκειας σωματική άσκηση.  
Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥΣ 
Οι ειδικές αυτές ενώσεις διαθέτουν κυκλική δομή με πλήθος διακλαδώσεων και χαρακτηρίζονται από τη σταθερή 
και ομαλή απελευθέρωση της γλυκόζης. Η εμπορική τους ονομασία είναι Cluster Dextrin® και η αρχική πρώτη 
ύλη τους είναι το άμυλο αραβοσίτου.  
ΠΩΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΙ 
Η διαδικασία για την παραγωγή των HBCD βασίζεται σε ένα ειδικό ένζυμο, το οποίο επιτρέπει τη δημιουργία 
ενώσεων υψηλού μοριακού βάρους, χαμηλής ωσμωμοριακότητας και εξαιρετικής διαλυτότητας. Οι HBCD 
προσφέρουν συνεχή παροχή γλυκόζης στον οργανισμό, επιτρέποντας την ομαλή ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ 
ΓΛΥΚΟΓΟΝΟΥ ΣΤΟΥΣ ΜΥΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΝΤΟΝΗ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ. 
 

PALATINOSE™ 
Είναι ένας ειδικός υδατάνθρακας χαμηλού γλυκεμικού δείκτη, ιδανικός για την ισορροπημένη παροχή ενέργειας. 
Το Palatinose™, το μόριο του οποίου ονομάζεται ισομαλτουλόζη, αποκαλείται και «έξυπνος υδατάνθρακας», 
καθώς παρέχει ισορροπημένη ενέργεια (ίση με 4 kcal/g) και έχει χαμηλή επιρροή στις γλυκαιμικές διακυμάνσεις. 
Το Palatinose™ βοηθάει στη βελτίωση της οξείδωσης των λιπών κατά τη διάρκεια της σωματικής άσκησης και 
αυτό επιτρέπει τη σωστή και μεγάλης διάρκειας διαχείριση της ενέργειας. Το Palatinose™ (ισομαλτουλόζη) 
παράγεται από τη σακχαρόζη του σακχαρότευτλου.  
ΠΩΣ ΠΑΡΑΓΕΤΑΙ 
Είναι φυτικής προέλευσης, 100% vegan, kosher και halal. Παράγεται για το εμπόριο με ενζυματική αναδιάταξη του 
γλυκοξειδικού δεσμού μεταξύ γλυκόζης και φρουκτόζης. Ο νέος μοριακός δεσμός που προκύπτει στο 
Palatinose™ είναι πολύ πιο σταθερός σε σχέση με τον δεσμό της σακχαρόζης. 
 
GLUCIDEX DE6 ΚΑΙ ΜΑΛΤΟΔΕΞΤΡΙΝΕΣ DE18 
ΤΙ ΕΙΝΑΙ 
Οι μαλτοδεξτρίνες και είναι σύνθετοι και υδροδιαλυτοί υδατάνθρακες που παράγονται με διαδικασίες ενζυματικής 
υδρόλυσης. Ανάλογα με τον βαθμό μετασχηματισμού των αμύλων, παράγονται οι μαλτοδεξτρίνες με μικρότερες ή 
μεγαλύτερες αλυσίδες πολυμερών γλυκόζης. Το μήκος των αλυσίδων επιτρέπει την ταξινόμηση των 
μαλτοδεξτρινών ανάλογα με το «Ισοδύναμο Δεξτρόζης» (DE) (συνήθως από 3 έως 19). Όσο πιο υψηλό είναι το DE 
τόσο πιο κοντές είναι οι αλυσίδες πολυσακχαριδίων και, συνεπώς, οι μαλτοδεξτρίνες θα έχουν συμπεριφορά 
ανάλογη της γλυκόζης όσον αφορά την πέψη τους.  
ΓΙΑΤΙ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ 
Οι μαλτοδεξτρίνες χρησιμοποιούνται ευρέως στο διαιτολόγιο των αθλητών, καθώς η ωσμωμοριακότητας ενός ποτού με 
βάση τις μαλτοδεξτρίνες είναι μικρότερη από την αντίστοιχη μιας ποσότητας δεξτρόζης με τις ίδιες θερμίδες. Η 
συνδυασμένη χρήση μαλτοδεξτρινών διαφορετικού DE αυξάνει το μέσο μοριακό βάρος του μείγματος και προσδίδει 
μικρότερη ωσμωμοριακότητα, με αποτέλεσμα μειωμένους χρόνους διέλευσης και ταχύτερη ανάκτηση της ενέργειας. 

Διαφορετικό Κλάσμα Βάρους 

Γραμμομοριακή μάζα (x10n g/mol) 

Μέση κατανομή του μοριακού βάρους των μαλτοδεξτρινών με διαφορετικό ισοδύναμο δεξτρόζης (DE) σε 
σύγκριση με το Cluster Dextrin® 



 
 

 

 

 

 

 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ: Το SUPER DEXTRIN® είναι ένα ενεργειακό συμπλήρωμα διατροφής νέας 
γενιάς. Η ειδική σύνθεσή του εκμεταλλεύεται τη συνέργεια του Cluster Dextrin® (HBCD = 
πολυδιακλαδισμένες κυκλικές δεξτρίνες), του Palatinose™ (Ισομαλτουλόζη) και των μαλτοδεξτρινών 
με διαφορετικό ισοδύναμο δεξτρόζης (DE6 και DE18). Η συνεργική παρουσία των HBCD σε 
συνδυασμό με τις DE6 επιτρέπει τη χαμηλή ωσμωτική πίεση(1) του μείγματος, με αποτέλεσμα την 
ταχεία και αποτελεσματική γαστρική κένωση. Η διαφορετική μοριακή δομή των υδατανθράκων ευνοεί 
τη διαφοροποιημένη απελευθέρωση της ενέργειας, επιτρέποντας την καλύτερη κατανομή των 
ενεργειακών αποθεμάτων. Η σύνθεση του SUPER DEXTRIN® είναι κατοχυρωμένη με δίπλωμα 
ευρεσιτεχνίας (Patent Pending), χάρη στα ιδιαίτερα καινοτόμα χαρακτηριστικά του. Το SUPER 
DEXTRIN® δεν περιέχει καφεΐνη και γλουτένη και είναι πιστοποιημένο για έλεγχο ντόπινγκ*. 
 
ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ: Το SUPER DEXTRIN® είναι ένα ενεργειακό συμπλήρωμα διατροφής με βάση 
εξελιγμένους υδατάνθρακες. Το προϊόν απευθύνεται σε όλους όσους υποβάλλονται σε έντονη ή/και 
μεγάλης διάρκειας σωματική άσκηση που έχει ως αποτέλεσμα τη μυϊκή κόπωση και την εξάντληση 
των αποθεμάτων γλυκογόνου από τους μύες. 
 
ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ: Διαλύστε 50 g προϊόν (3 κοφτές μεζούρες) σε περίπου 500 ml νερό για 
πρόσληψη κατά τη διάρκεια της σωματικής άσκησης. Σε περίπτωση ιδιαίτερα έντονης άσκησης, με 
δυσκολία ανεφοδιασμού κατά την εκτέλεσή της, το προϊόν μπορεί να χρησιμοποιείται και εκ των 
προτέρων. Συνιστάται να μην υπερβαίνετε τη μέγιστη δοσολογία των 150 g σκόνης ημερησίως, που 
αντιστοιχούν σε 3 παγούρια 500 ml διαλύματος. 
 
ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ: Πολυδιακλαδισμένη κυκλική δεξτρίνη (Cluster Dextrin®), Μαλτοδεξτρίνη αραβοσίτου 
DE18, Ισομαλτουλόζη° (Palatinose™), Μαλτοδεξτρίνη αραβοσίτου DE6 (Glucidex®), Αρωματικές 
ύλες, Ρυθμιστής οξύτητας: κιτρικό οξύ. °Η ισομαλτουλόζη είναι πηγή γλυκόζης και φρουκτόζης. 
 
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ: Μην υπερβαίνετε τη συνιστώμενη ημερήσια δόση. Να φυλάσσεται μακριά από 
παιδιά κάτω των 3 ετών. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν θεωρούνται υποκατάστατο μιας ποικίλης 
και ισορροπημένης διατροφής και ενός υγιεινού τρόπου ζωής. 
 
ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ: Να διατηρείται σε δροσερό και στεγνό χώρο, σε θερμοκρασία 
περιβάλλοντος. Αποφεύγετε την έκθεση σε πηγές θερμότητας και στην ηλιακή ακτινοβολία. Η 
ημερομηνία ελάχιστης διατηρησιμότητας αναφέρεται σε σωστά διατηρημένο προϊόν, σε άθικτη 
συσκευασία. Αποφεύγετε την ελευθέρωσή του στο περιβάλλον μετά τη χρήση. 
 

ΧΡΟΝΟΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΙΝ 
OK 

ΚΑΤΑ ΤΗ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

OK 

ΜΕΤΑ 
ΕΠΙΤΡΕΠΤΗ 

ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ/ NUTRITIONAL INFORMATION  DOPING 
FREE 

TESTED  Ανά 100g Ανά δόση (50 g)  

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΞΙΑ/ ENERGY  VEGETERIAN 

kJ 1619 810  VEGAN 

kcal 381 190  

GLUTEN FREE 
Συνολικά λιπαρά/ Fat 0 g 0 g  

εκ των οποίων κορεσμένα/ of which saturates 0 g 0 g  CAFEINE 
FREE Υδατάνθρακες/ Carbohydrate  

εκ των οποίων σάκχαρα/ of which sugars 
95 g 
22 g 

47 g 
11 g 

 

 
ASPARTAME 

FREE 

Πρωτεΐνες/ Protein 0 g 0 g   

ALLERGEN 
FREE** Αλάτι / Salt (Na x 2,5) 0,16 g 0,08 g  

 

[1] Υποτονικό προϊόν - Ωσμωμοριακότητα περίπου 120mOsm/l (50g σκόνη σε 500ml νερό) 
*Δοκιμές αποδεικνύουν ότι το προϊόν δεν περιέχει νανδρολόνη, τεστοστερόνη και προδρόμους τους, β2 αγωνιστές, αμφεταμίνες και εφεδρίνες 
°Κατά την έννοια του παραρτήματος II του κανονισμού ΕΕ 1169/2011 
 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: δοχείο των 700g με εσωτερικό δοσομετρητή και σφραγίδα εγγύησης  
ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΡΟΣ:700ge 
 
Παράγεται και συσκευάζεται με αποκλειστική σύνθεση για λογαριασμό της: ES Italia S.r.l. 
Viale Empoli, 33 - Riccione (RN) Italy, στο εργοστάσιο του: Via Volpago Sud, 47 - Ponzano Veneto (TV) 

 


