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Codziennie odkrywamy na nowo tajniki starożytnej medycyny azjatyckiej.
Zioła, których działanie chińscy lekarze
tłumaczą od przeszło 2 000 lat pozytywnym wpływem na przepływ życiodajnej energii Qi w meridianach, zostały
gruntownie przebadane nowoczesnymi
metodami medycyny zachodniej. Dzięki
temu, w przeciwieństwie do starożytnych, znamy już dokładnie wszystkie
składniki tych roślin, a opisując ich
działanie posługujemy się wiedzą biochemiczną, farmakologiczną i farmakognostyczną. I zazwyczaj potwierdzamy
wiedzę starożytnych, dodając do niej
wiele nowych ciekawych spostrzeżeń.

Jak tłumaczyć niegasnącą w Azji
od stuleci popularność tradycyjnych ziół, jeśli nie ich skutecznością? W dzisiejszych czasach często
obserwujemy mody na stosowanie
niesprawdzonych specyfików, które
mijają szybko właśnie z powodu ich
nieskuteczności. Tymczasem chiński
lekarze medycyny naturalnej do tej
pory nie pobierają opłat za leczenie
chorób. Są wynagradzani jedynie za
ich skuteczną profilaktykę.
Astragalus membranaceus - traganek
błoniasty - znany w Chinach jako
huang qi, czyli żółty przywódca,
jest jedną z podstawowych roślin
leczniczych. Nazwa ta odnosi się do
żółtego koloru korzenia oraz jego
wyjątkowych właściwości zwiększających poziom energii życiowej Qi.

Redakcja nie zwraca materiałów niezamówionych,
zastrzega sobie prawo redagowania zamówionych
tekstów, nie odpowiada za treść zamieszczonych
reklam i ogłoszeń. Przedruki z „Poradnik zdrowie
i uroda” dozwolone są wyłącznie za uprzednią
pisemną zgodą wydawcy.

Dziś powiedzielibyśmy – właściwości
adaptogennych i tonizujących.
Czym są zatem adaptogeny? W wielkim skrócie można powiedzieć, że
poprawiają funkcje każdej komórki
organizmu. Wykazują bowiem olbrzymi potencjał antyoksydacyjny,
neutralizują niszczycielskie wolne
rodniki, dzięki temu w znaczącym
stopniu powstrzymują procesy starzenia, a nasilają procesy regeneracji.
Dzięki ich zastosowaniu coraz więcej
osób przekonuje się, że można w naturalny sposób poprawić kondycję
fizyczną i psychiczną swojego organizmu, a także pamięć, koncentrację
i zdolność uczenia się. Adaptogeny
podnoszą nastrój i stabilizują emocje,
a poprzez wpływ na oś podwzgórze-przysadka-nadnercza pozytywnie
wpływają na równowagę hormonalną
organizmu. W czasie sytuacji stresogennych adaptogeny ułatwiają sprawne działanie tkanek i narządów oraz
przyspieszają powrót do holistycznej

równowagi dynamicznej. Stymulują
także do lepszej pracy układ immunologiczny, poprawiając odporność
na choroby zakaźne, a po przebytej
chorobie skracają okres rekonwalescencji. W przeciwieństwie do coraz
powszechniej stosowanych używek,
które w efekcie końcowym prowadzą
do dewastacji organizmu, adaptogeny
nie dają objawów niepożądanych i nie
uzależniają. Co więcej, nieszkodliwość jest jednym z koniecznych warunków zakwalifikowania substancji
do grona adaptogenów.
Astragalus cieszy się niesłabnącym
od lat zainteresowaniem środowisk
naukowych. W bazie streszczeń anglojęzycznych publikacji medycznych
można znaleźć blisko 1 000 artykułów na ten temat, aż 43 z nich
ukazały się w 2018 roku, a stale publikowane są nowe.
Jakim substancjom aktywnym
Astragalus zawdzięcza swoje dobroczynne działanie? Otóż zawiera on 
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Funkcje Astragalus membranaceus
EFSA (European Food Safety Authority)
Funkcje
adaptogenne

Wpływ na układ
immunologiczny

• Wpływa na aktywność adaptogenną
• Poprawia samopoczucie psychiczne i fizyczne
• Działa tonizująco i stymulujaco wspierając
odporność i witalność
• Podwyższa poziom komórek immuno-kompetentnych
• Stymuluje odporność komórkową i humoralną

Funkcje
przeciwutleniające

• Chroni komórki i tkanki przed wpływem
stresu oksydacyjnego
• Zmniejsza produkcję wolnych rodników
uszkadzających komórki i tkanki
• Zmniejsza skutki ogólnoustrojowe niedoborów żywieniowych lub nadmiernego spożywania niektórych składników pokarmowych
• Spowalnia starzenie

Wpływ na zdrowie
fizyczne i płodność

• Pomaga w utrzymaniu sprawności oraz elastyczności stawów
• Przyczynia się do przywrócenia prawidłowych parametrów zdrowia fizycznego
i psychicznego
• Zmniejsza napiecie przedmiesiączkowe
• łagodzi objawy menopauzy
• Stymuluje ruchliwość ludzkich plemników

Funkcje ochronne
skóry

• Pomaga w naturalnej odnowie skóry
• Pomaga w utrzymaniu jędrności i elastyczności skóry
• Pomaga w ochronie skóry przed stresem
oksydacyjnym spowodowanym promieniowaniem UV
• Zapobiega powstawaniu przebarwień słonecznych

Wpływ na układ
sercowo-naczyniowy

• Pomaga w ochronie funkcji serca
• Wspiera prawidłowe krążenie krwi
• Pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia krwi
• Poprawia krążenie obwodowe

Funkcje
metaboliczne

• Pomaga w utrzymaniu prawidłowego poziomu cukru we krwi
• Sprzyja utrzymaniu zrównoważonego bilansu energetycznego

Funkcje
wydalnicze nerek

• Tonizuje napiecie mięśni gładkich pęcherza
moczowego
• Wspiera funkcjonowanie nerek
• Zwieksza filtrację nerek i pomaga w usuwaniu obrzęków

ponad 160 saponin, ponad 60 flawonoidów oraz 14 polisacharydów. Do
najważniejszych saponin należy astragalozyd I, II i IV oraz izoastragalozyd
I i II. Astragalozyd IV jest wyznacznikiem jakości korzenia Astragalusa.
Najaktywniejsze flawonoidy należą
do grupy izoflawonów, izoflawanów,
pterokarpanów, flawonoli, flawonów
i flawononów. Całe bogactwo tych
substancji znajduje się w ekstrakcie
z Astragalusa.
Nasze społeczeństwo starzeje się
w dużym tempie, a proces ten będzie
się nasilał. Dlatego wciąż poszukujemy substancji, potencjalnych leków,
które mogłyby przedłużyć czas życia
w komforcie zdrowotnym oraz zachowanej sprawności fizycznej i intelektualnej. Astragalus jest jednym
z adaptogenów, które mogą się do
tego przyczynić. Badania naukowe
wykazują, że składniki jego ekstraktu
zwiększają aktywność enzymu telomerazy, przedłużając tym samym
żywotność chromosomów i czas
przeżycia komórek. Wykazują także silne działanie antyoksydacyjne,
przeciwzapalne i immunomodulujące,
poprawiają parametry metaboliczne,
obniżając poziom cholesterolu, trójglicerydów i glukozy.

Dzięki temu wyciąg z Astragalusa poprawia odporność na choroby
zakaźne, skraca czas choroby i przyspiesza powrót do zdrowia. Z powodzeniem stosowano go w zapaleniach
narządów wewnętrznych – wątroby,
nerek, serca, czy szyjki macicy.
Przeciwcukrzycowe i przeciwmiażdżycowe działanie wyciągu
z Astragalusa jest istotnym czynnikiem profilaktycznym choroby
niedokrwiennej serca i naczyń obwodowych. Jego silne działanie
antyoksydacyjne chroni narządy
wewnętrzne przed działaniem czynników szkodliwych i poprawia ich
funkcję. Szczególnie korzystny efekt
obserwuje się w odniesieniu do serca,
wątroby, trzustki, nerek, śledziony,
gruczołów wydzielania wewnętrznego
i układu nerwowego.
Mechanizm działania przeciwstarzeniowego (w zakresie sprawności ruchowej i pamięci) Astragalusa
opiera się na jednoczesnym działaniu
antyoksydacyjnym i immunomodulującym. Wykazano także, że jego
ekstrakt wpływa korzystnie na skórę,
włosy i paznokcie. Przede wszystkim
opóźnia proces fotostarzenia skóry
indukowany promieniami UV, ha-

mując rozpad kolagenu i stymulując
proliferację fibroblastów.
Wyciąg z Astragalusa podtrzymuje
prawidłową funkcję układu rozrodczego
zarówno kobiet, jak i mężczyzn. Stwierdzono, że jego stosowanie usprawnia
proces owulacji oraz zwiększa liczbę i ruchliwość plemników. Pozytywny wpływ
na układ hormonalny powoduje, że
Astragalus poprawia libido i funkcje seksualne u obu płci, a u kobiet zmniejsza
objawy napięcia przedmiesiączkowego.
Po menopauzie redukuje znacząco objawy uderzeń gorąca, nocnych potów,
lęku, obniżenia nastroju.
Działanie immunomodulujące leży
u podstaw wykorzystania Astragalusa
w leczeniu pomocniczym nowotworów. W literaturze opisano korzystny
wpływ podawania wyciągu w przypadku raka wątroby, żołądka, płuc, nerek,
pęcherza moczowego, jelita grubego,
glejaka mózgu. Autorzy tych badań
zaobserwowali zwiększenie efektu
działania chemioterapii, hamowanie
nawrotów choroby nowotworowej,
przedłużenie życia pacjentów, zmniejszenie objawów niepożądanych radioterapii i chemioterapii. Wykazano
między innymi ochronne działanie
Astragalusa na szpik kostny podczas
terapii cytostatykami i lekami immunosupresyjnymi.

PREPARAT ZAWIERAJĄCY
WYCIĄG Z KORZENIA TRAGANKA
■
■
■
■
■

chroni komórki i tkanki przed uszkodzeniem
oksydacyjnym
wspomaga system immunologiczny
pomaga utrzymać ruchomość i elastyczność
stawów
przyczynia się do prawidłowych wartości
ciśnienia tętniczego
wspiara kondycję ﬁzyczną

Składniki:
ekstrakt z korzenia traganka (Astragalus membranaceus BUNG) 500 mg

Dostępny w aptekach oraz na www.meapharma.pl .
W przypadku braku może być zamówiony specjalnie dla Ciebie
przez farmaceutę. Kod BLOZ 3506081 - ułatwi zamówienie
produktu w aptece.

30 tabletek
miesiąc stosowania
Sugerowana
cena detaliczna

16,90 zł

Natura spieszy
nam z pomocą
4P – propolis, prawoślaz
przeciw przeziębieniom
Prof. dr hab. med. Kinga Borowicz-Reutt

Część 1. ProPolis

Choć światło wygrało już z ciemnością, dopiero wkroczyliśmy w najchłodniejszą
porę roku. Obecna kapryśna zima, ze swoimi wahaniami temperatury, opadami
deszczu lub śniegu, wiatrami, zmiennym ciśnieniem atmosferycznym, sprzyja
wychłodzeniu i infekcjom. Wychodząc na zewnątrz wkładamy ciepłe ubrania,
których zazwyczaj nie ściągamy w nieco cieplejszych pomieszczeniach, choćby
w sklepach. Zmusza to nasz organizm do cyklicznej adaptacji do zmieniających
się warunków. Układ immunologiczny ma wtedy większą niż zwykle pracę do
wykonania. Poza tym nie żyjemy w odosobnieniu, a w im liczniejszym towarzystwie
przebywamy, tym większe jest ryzyko infekcji, przede wszystkim wirusowych. A tę,
z dużym prawdopodobieństwem, przekażemy później domownikom. Unikanie
kontaktu z wirusami, choć bardzo rozsądne, nie zawsze jest możliwe, zwłaszcza
jeśli korzystamy ze środków komunikacji miejskiej, bywamy w kinie, na koncertach,
a dzieci chodzą do żłobka, przedszkola czy szkoły.

W wielu przypadkach do infekcji nie dojdzie, jeśli mamy sprawny
układ immunologiczny. Warto więc
wzmocnić jego kondycję i ułatwić
pracę broniącym nas komórkom. Na
poprawę stanu odporności wpływa
wiele czynników, w tym dieta bogata
w witaminy i mikroelementy, odpowiednia długość snu, umiejętność
przeplatania pracy i odpoczynku.

Panaceum z ula
W okresie zwiększonego ryzyka
infekcji warto zainteresować się produktami pszczelimi i ziołami. Według
specjalistów, tego, co robią pszczoły,
nie odtworzą żadne laboratoria. Miód,
propolis, pyłek pszczeli i pierzga są
produktami stosowanymi od wieków
w medycynie ludowej. Propolis, o bar-

dzo złożonym składzie, produkowany
jest przez pszczoły z kitu pszczelego
i balsamu pyłkowego. Pierzga zawiera propolis, miód i pyłek. Wszystkie
produkty pszczele posiadają różnego
stopnia właściwości przeciwbakteryjne, przeciwwirusowe, przeciwgrzybicze, przeciwzapalne, przeciwbólowe,
immunostymulujące i antyoksydacyjne. Stwierdzono, że propolis zwalcza
mikroorganizmy od 10 do 100 razy
silniej od miodu, w zależności od rodzaju mikroorganizmu. Siła działania
przeciwdrobnoustrojowego wyrażana
jest w jednostkach minimalnego stężenia hamującego rozwój czynników
patogennych. O miodzie warto więc
pamiętać w codziennej diecie i stosować go profilaktycznie. A kiedy pojawią
się pierwsze objawy infekcji – sięgnąć
po propolis. Jeśli zaistnieje potrzeba
antybiotykoterapii, można go nadal
stosować w terapii wspomagającej.
Nazwa propolis pochodzi od greckich słów: pro – w obronie i polis
– miasto, oznacza zewnętrzny mur

obronny miasta. Pszczoły wykorzystują go jako substancję wzmacniającą i uszczelniającą konstrukcję ula, a także zabezpieczającą przed
rozwojem drobnoustrojów. Nalewki i wyciągi etanolowe z propolisu
stosuje się wewnętrznie w przeziębieniach, stanach grypowych,
paragrypowych i innych infekcjach wirusowych oraz w zakażeniach
bakteryjnych i grzybiczych nie tylko górnych dróg oddechowych.
Skład chemiczny propolisu jest bardzo złożony (zawiera on ponad
300 składników aktywnych) i zmienny. Zależy w dużej mierze od
strefy geograficznej, rodzaju roślin, z których pszczoły zbierają kit
i pyłek oraz od czasu zbioru. Głównymi substancjami bioaktywnymi
propolisu są polifenole (flawonoidy i fenolokwasy) oraz terpenoidy
(seskwiterpeny i steroidy). Co ciekawe, właściwości przeciwbakteryjne miodu i propolisu wytwarzanego przez różne gatunki pszczół
i owadów błonkoskrzydłych nie różną się istotnie od siebie.
Propolis działa przeciwbakteryjnie przede wszystkim na bakterie
Gram dodatnie, w tym gronkowce, paciorkowce i prątek gruźlicy.
Mniejszy efekt obserwuje się w przypadku bakterii Gram ujemnych - pałeczki ropy błękitnej, okrężnicy, salmonellozy i czerwonki.
Inne mikroorganizmy patogenne wrażliwe na działanie propolisu
to m.in. drożdże (w tym Candida albicans), dermatofity, wirusy
grypy, opryszczki, zapalenia opon mózgowych, a nawet przecinkowca cholery. Propolis działa także terapeutycznie na pierwotniaki
Toxoplasma gondii i rzęsistka pochwowego.
Działanie przeciwbakteryjne propolisu polega na hamowaniu
podziału komórek, aktywności enzymów, produkcji białek. Produkt ten może także działać bezpośrednio bakteriobójczo poprzez
uszkadzanie ściany komórkowej bakterii. Dokładny mechanizm
działania przeciwbakteryjnego propolisu jest skomplikowany i oparty
prawdopodobnie na interakcji synergistycznej zachodzącej między
flawonoidami, w tym pochodnymi kwasu cynamonowego, hydroksykwasami i seskwiterpenami. Natomiast dzięki polifenolom dochodzi
do współdziałania między propolisem a niektórymi antybiotykami,
takimi jak wankomycyna, oksacylina, lewofloksacyna, chloramfenikol, gentamycyna, netylmycyna, tetracyklina, tobramycyna
i linezolid. Poza działaniem wspomagającym jest jeszcze jeden powód, dla którego warto uzupełniać antybiotykoterapię propolisem.
Propolis pomaga bowiem odbudować prawidłową florę jelitową po
zakończeniu terapii antybiotykami. Warto przy tym pamiętać, że
nie opisano dotąd żadnych objawów toksycznych, ani poważnych
objawów niepożądanych związanych ze stosowaniem propolisu.
Jedyne zastrzeżenie stanowi alergia na którykolwiek za składników. Wtedy terapia propolisem i innymi produktami pszczelimi
jest przeciwwskazana.
Kolejnym ważnym działaniem propolisu jest aktywacja układu
immunologicznego. Etanolowe wyciągi z tego produktu zwiększają
działanie odporności nieswoistej będącej pierwszą linią obrony przed
drobnoustrojami. Propolis należy do adjuwantów, czyli substancji,
które podane wraz ze szczepionkami, powodują znaczny wzrost
wytwarzania przeciwciał przez limfocyty. Ponadto odznacza się
silnymi właściwościami antyoksydacyjnymi. Przechwytuje niszczące komórki i tkanki wolne rodniki, które powstają lawinowo
w czasie stanu zapalnego powodowanego między innymi przez
czynniki zakaźne.

Syrop na kaszel suchy.

Dzięki właściwościom korzenia prawośluzu
lekarskiego, miodu oraz propolisu łagodzi suchy
kaszel i podrażnienie w gardle. Już po 1 roku życia.

Spray do jamy ustnej.
Łagodzi objawy zapalenia gardła takie jak ból
i zmniejsza podrażnienia w jamie ustnej.
Tworzy na powierzchni gardła film ochronny,
który zapobiega przenikaniu drobnoustrojów.

Spray do nosa.
Izotoniczny roztwór wody morskiej
i propolisu do stosowania w celu
nawilżania i oczyszczania nosa
z zalegającej wydzieliny towarzyszącej
przeziębieniu (zapaleniu zatok czy
zapaleniu błony śluzowej nosa).

API-technologia to unikalna, zaawansowana technologicznie metoda przetwarzania produktów

Kwas hialuronowy na chrypkę i podrażnione gardło.
Tworzy hydrożelową powłokę ochronną w gardle i krtani.

Rekomendowany dla osób, które:
• przechodzą infekcję gardła
• palą papierosy
• pracują głosem, śpiewają
• używają klimatyzacji w biurze
lub samochodzie
• często podróżują samolotem

Nawilża i regeneruje błonę śluzową
gardła oraz przynosi ulgę w kaszlu

Energia i wigor

czyli poprawa kondycji ﬁzycznej
bez forsownych ćwiczeń

Żyjemy i pracujemy coraz dłużej.
Nic dziwnego, że chcemy wydłużyć
okres naszego aktywnego życia i sprawić, żeby przebiegało ono w komforcie zdrowotnym i w jak największym
stopniu sprawności psychofizycznej
i intelektualnej. Wymaga to przede
wszystkim szeroko zakrojonej profilaktyki chorób i wdrożenia zdrowego
stylu życia polegającego na stosowaniu tzw. diety zdrowego człowieka
i zwiększeniu aktywności fizycznej.
Naszym zapotrzebowaniom wychodzi
naprzeciw nowa dziedzina medycyny – medycyna przeciwstarzeniowa. Zgodnie z jej zaleceniami należy
zadbać o uzupełnianie wszystkich
substancji aktywnych, których produkcja i stężenie we krwi obniżają
się z wiekiem. Proponuje się także
stosowanie bezpiecznych substancji/
leków poprawiających wydolność fizyczną i nastrój, zwiększających witalność, chęć działania oraz działających
ogólnie przeciwstarzeniowo. Działają
one korzystnie na organizm zarówno
bezpośrednio, jak i pośrednio, zwiększając motywację do podjęcia aktywności fizycznej, a także sprawność

mięśni szkieletowych i wydolność
oddechowo-krążeniową.
Astragalus membranaceus (traganek błoniasty) łączy w sobie powyższe działania. Należy do grupy
tzw. adaptogenów, czyli substancji
poprawiających i przyspieszających
adaptację organizmu do trudnych
warunków zewnętrznych i wewnętrznych. Procesy adaptacyjne, w tym
adaptacja do wysiłku, stają się z wiekiem coraz mniej wydolne. Dzięki
zastosowaniu korzenia Astragalusa
coraz więcej osób przekonuje się, że
można w naturalny sposób zwiększyć
wytrzymałość swojego organizmu,
wydajność pracy, odporność na choroby, a nawet pamięć i zdolność uczenia się. Systematyczne stosowanie
Astragalusa podtrzymuje sprawne
funkcjonowanie organizmu w obliczu
czynników stresogennych, natury
zarówno emocjonalnej, jak i środowiskowej np. niewłaściwej diety, nadprodukcji wolnych rodników tlenkowych,
promieniowania ultrafioletowego, zanieczyszczenia środowiska, ale także
wahań pogodowych, co ma znaczenie
dla meteopatów. Długoterminowa
suplementacja Astragalusa uzupełnia
rezerwy energii życiowej, przywraca
naturalną równowagę na poziomie
komórkowym i tkankowym, usprawnia regenerację organizmu i pozwala znacznie szybciej odzyskać siły,
sprawność i dobre samopoczucie nie
tylko po przebytej chorobie, ale także
po intensywnym treningu.
Główne składniki aktywne Astragalusa: polisacharydy, flawonoidy
i saponiny, których jest łącznie ponad 230, posiadają silne działanie
antyoksydacyjne. Polega to na hamowaniu produkcji wolnych rodników
i neutralizacji ich działania. Wolne
rodniki są odpowiedzialne za nisz-

czenie komórek i tkanek, wobec tego
działanie antyoksydacyjne zapewnia
ochronę wszystkim narządom, także
mięśniom szkieletowym, poprawiając ich funkcjonowanie i żywotność.
Efekt ten jest nasilony dzięki działaniu zwiększającemu ukrwienie narządów. Warunkuje to prawidłowy
dopływ tlenu i eliminację dwutlenku
węgla i innych produktów przemiany materii, zwłaszcza w warunkach
aktywności fizycznej. Astragalus
wykazuje także działanie przeciwzapalne, dzięki któremu przyspiesza
się regeneracja mięśni po wysiłku.
Przyspieszona regeneracja i poprawa kondycji tkanki łącznej (w skórze, mięśniach, kościach) jest z kolei
wynikiem pozytywnego działania
Astragalusa na fibroblasty, komórki
produkujące kolagen, elastynę i inne
białka przestrzeni międzykomórkowej. W efekcie dochodzi nie tylko do
efektu odmładzającego, ale także do
poprawy struktury mięśni i kości.
Systematyczne stosowanie Astragalusa hamuje powstawanie i rozwój
osteoporozy. Z drugiej strony wysiłek
fizyczny zwiększa metaboliczne (przeciwmiażdżycowe, przeciwcukrzycowe) działanie Astragalusa. Podobne
współdziałanie obserwuje się także
w aspekcie poprawy nastroju i ogólnego działania przeciwstarzeniowego. Warto więc stosować Astragalus
w połączeniu z treningiem. Korzyści
z jego systematycznego stosowania
odniosą wszyscy, niezależnie od wieku. Co bardzo ważne – nie opisano do
tej pory żadnych objawów niepożądanych w czasie przewlekłej terapii
Astragalusem. Analiza wyników bezpieczeństwa pozwoliła amerykańskiej
Agencji ds. Żywności i Leków (FDA)
na zaliczenie Astragalusa do kategorii
tzw. żywności leczniczej.

Plastry do zadań
specjalnych

Plastry rozgrzewające:
O intensywnym pobudzającym zapachu
Na bazie naturalnych składników roślinnych
Do stosowania miejscowego na skórę
Pobudzające mikrokrążenie
Stymulujące ukrwienie i odżywienie skóry
Dające uczucie odprężenia i rozluźnienia
Osoba odpowiedzialna: Eurus Sp. z o.o. Ignatki 40/1, 16-001 Kleosin
Dystrybutor: Actus Pharma, Bielawska 15/9, 05-510 Konstancin Jeziorna

Astragalus a płodność
Coraz więcej par ma problem z zajściem w ciążę. W Polsce problem ten dotyka
rocznie 1,5 miliona par. W 40% problem z płodnością zależny jest od kobiety,
w kolejnych 40% od mężczyzny, a pozostałe 20% stanowią problemy wspólne.
Procesy związane z płodnością są bardzo złożone, a przez to zależne od wielu
czynników. Do ciąży dochodzi w wyniku prawidłowego przebiegu zapłodnienia
komórki jajowej oraz zagnieżdżenia zarodka w błonie śluzowej macicy. Potencjał podziału komórek zarodka zależy od jakości zarówno komórki jajowej, jak
i plemnika. Natomiast jakość komórek płciowych jest wypadkową wielu czynników
- prawidłowego stężenia i współpracy hormonów, nie tylko płciowych, ogólnego
stanu zdrowia, kondycji psychicznej, witalności i wieku potencjalnych rodziców.
Wykazano z całą pewnością, że niekorzystny wpływ wywierają: nadmierny stres,
zanieczyszczenie środowiska, nieprawidłowa dieta, stosowanie niektórych leków, używki. Coraz częściej bywa tak (obecnie w 20% przypadków), że wszystkie
wyniki zleconych badań są w normie i nie można ustalić przyczyny niepłodności.
Część par decyduje się wtedy skorzystać z metod wspomagających płodność, na
przykład procedury in vitro.
W każdym przypadku niepłodności, niezależnie od jej rodzaju i wybranej metody leczenia, zaleca się
zmianę trybu życia, diety i suplementację substancji, których może
nam brakować, a które zwiększają
szansę na poczęcie dziecka. Zarówno
kobieta, jak i mężczyzna powinni
nauczyć radzić sobie ze stresem,

uprawiać umiarkowaną aktywność
fizyczną, a w ich diecie powinny znaleźć się witaminy, antyoksydanty,
kwasy omega-3 i mikroelementy.
Pozytywne zmiany stylu życia należy
wprowadzić co najmniej pół roku
przed rozpoczęciem starań o dziecko.
Produkt Astragalus NewLife wychodzi naprzeciw parom pragną-

cym powiększyć rodzinę. W jednej
tabletce znajduje się kilka substancji
aktywnych, co znacząco ogranicza
konieczność przyjmowania kilku tabletek dziennie. Korzyści z jego stosowania odniosą oboje przyszli rodzice.

Astragalus
Podstawowym składnikiem suplementu Astragalus NewLife jest wyciąg z korzenia traganka błoniastego
(Astragalus membranaceus), znanego
i stosowanego od wieków w medycynie chińskiej. Jest to jeden z najsilniejszych adaptogenów, który zwiększa
witalność i sprawność psychofizyczną
organizmu, dodaje energii, a jego silne
działanie antyoksydacyjne zapobiega uszkodzeniu komórek i tkanek,
włączając w to także tkankę jajników
i jąder. Nie bez znaczenia jest również
działanie wspomagające krążenie
tkankowe, warunkujące prawidłowy
dowóz tlenu i glukozy do komórek.
Poprawa mikrokrążenia w błonie
śluzowej macicy zwiększa szansę
na prawidłową implantację zarodka.
Ogromne znaczenie przypisuje się
także działaniu antyoksydacyjnemu i przeciwstarzeniowemu, dzięki
któremu Astragalus może zwiększać
odsetek cykli owulacyjnych, poprawiać jakość komórek jajowych i plemników oraz zwiększać ruchliwość
plemników. Wykazano, że stres oksydacyjny przyczynia się do obniżenia
jakości komórek płciowych. Według
danych z literatury medycznej wyciąg
z Astragalusa jest jedynym produktem roślinnym z udokumentowanym
klinicznie korzystnym wpływem na
jakość nasienia. Wykazano również,
że Astragalus przeciwdziała skutkom
tkankowego niedoboru estradiolu
i progesteronu. Dlatego jest wykorzystywany w leczeniu endometriozy,
zespołu policystycznych jajników
i objawów pomenopauzalnych.


Astragalus
a inne czynniki
wspomagające
płodność
Pozytywne interakcje między
Astragalusem a innymi substancjami aktywnymi mogą prowadzić do
wzajemnego nasilania ich działania
wspomagającego płodność. Do takich substancji należą L-metylofolian
wapnia, jony cynku oraz inozytol.
Połączenie ich z Astragalusem zwiększa efekt terapeutyczny poszczególnych składników. Ważne jest także,
że taki preparat złożony może być
z powodzeniem stosowany zarówno
u kobiet, jak i mężczyzn.
Foliany regulują procesy podziału
komórek, przyczyniając się do prawidłowego rozwoju tkanek łożyska
i płodu. Wczesna suplementacja
folianów (witaminy B9) zapobiega
powstawaniu wad układu nerwowego płodu. Należy ją rozpocząć co
najmniej 6 tygodni przed planowaną
ciążą i kontynuować w okresie karmienia. W suplementacji folianów
stosuje się powszechnie kwas foliowy. Jednak u około 50% pacjentów
kwas foliowy nie jest przekształcany
do jego aktywnej postaci z powodu
defektu enzymu odpowiedzialnego
za ten proces. Problem ten można
ominąć podając od razu formę aktywną, jaką jest właśnie L-metylofolian wapnia zawarty w produkcie
Astragalus NewLife. Dodatkowe
korzyści wynikające z suplementacji
folianów to: zwiększenie produkcji
komórek krwi w szpiku kostnym, aktywacja układu immunologicznego,
poprawa nastroju, pamięci, redukcja
napięcia, lęku, uczucia zmęczenia
i znużenia.
Cynk jest jednym z najważniejszych mikroelementów w organizmie
człowieka. Od jego obecności zależy
działanie ponad 200 enzymów. Nie
może być magazynowany, dlatego
tak ważne jest jego codzienne dostarczanie z dietą i/lub w postaci
suplementacji. Ten ważny mikroele-

ment wykazuje działanie antyoksydacyjne, hamując produkcję wolnych
rodników tlenowych, u pań reguluje
przebieg cyklu menstruacyjnego,
warunkuje owulację i funkcję endometrium czyli błony śluzowej wyściełającej macicę. Niedobory cynku
przyczyniają się do zahamowania
wzrostu i rozwoju komórek jajowych.
Wspomagając układ immunologiczny
oraz pomagając w usuwaniu metali
ciężkich, zwiększa prawdopodobieństwo zapłodnienia. Cynk stoi także
na straży prawidłowych podziałów
komórek, jest więc niezbędny do
rozwoju zarodka. Zapewnia także
prawidłowy rozwój zarodka. Cynk
jest szczególnie ważny w diecie
przyszłego taty, ponieważ znacząco
wpływa na prawidłowe funkcjonowanie jąder. Dowiedziono, że nawet
krótkotrwały niedobór tego mikroelementu zmniejsza poziom testosteronu oraz jakość i objętość nasienia.
Cynk wspomaga także prawidłową

czynność wydzielniczą gruczołu krokowego i działa przeciwbakteryjnie
w obrębie układu moczowego.
Inozytol (witamina B8) działa
pozytywnie na płodność kobiet
i mężczyzn. U pań zwiększa odsetek i regularność cykli owulacyjnych,
poprawia jakość komórek jajowych
i poprawia stan pacjentek z zespołem
policystycznych jajników. Podawanie
inozytolu zwiększa stężenie progesteronu w fazie lutealnej cyklu
oraz zmniejsza stężenie wolnego
testosteronu, czyli zwiększa szansę
na poczęcie i prawidłowy rozwój zarodka. W procedurach rozrodczości
wspomaganej inozytol zwiększa odsetek ciąż po transferze. Natomiast
u kobiet niebędących w ciąży witamina B8 zmniejsza objawy napięcia przedmiesiączkowego. Inozytol
warto stosować także u panów. Jego
niedobór może bowiem prowadzić do
zmniejszenia produkcji testosteronu,
niepłodności i impotencji.

Pomożemy Ci
zostać mamą

Kompozycja 4 aktywnych
składników:

ekstrakt z korzenia traganka,
L-metylofolian wapnia,
cynk i inozytol
• chroni komórki i tkanki przed
uszkodzeniem oksydacyjnym
• pomaga w utrzymaniu
prawidłowej płodności
• przyczynia się do prawidłowego
rozwoju tkanek łożyska
• wspomaga funkcje ukladu
nerwowego

Składniki (zawartość w 2 tabletkach):
ekstrakt z korzenia traganka (Astragalus
membranaceus BUNG) 500 mg, inazytol 400 mg,
cynk 10 mg, L-metylofolian wapnia 200 μg
Dostępny w aptekach oraz na www.meapharma.pl
W przypadku braku może być zamówiony specjalnie
dla Ciebie przez farmaceutę. Kod BLOZ 3506061
- ułatwi zamówienie produktu w aptece.

60 tabletek (miesiąc stosowania) | Sugerowana cena detaliczna 34,90 zł

ZATRZYMALIŚMY
DLA CIEBIE CZAS

Unikalne połączenie ekstraktu z korzenia traganka
i kolagenu wzbogacone o witaminę C i MSM
■ Ekstrakt z korzenia traganka wspiera procesy spowalniające
starzenie, pomaga zapobiegać uszkodzeniom komórek i tkanek
■ Kolagen wygładza i redukuje zmarszczki, hamuje procesy starzenia
skóry i poprawia jej nawilżenie
■ Witamina C i MSM wspierają procesy naturalnego wytwarzania
kolagenu w organizmie
Składniki (zawartość w 2 tabletkach):
ekstrakt z korzenia traganka (Astragalus membranaceus BUNG) 500 mg,
kolagen z ryb morskich 400 mg, MSM 100 mg, witamina C 80 mg

Dostępny w aptekach oraz na www.meapharma.pl .
W przypadku braku może być zamówiony specjalnie dla Ciebie przez farmaceutę.
Kod BLOZ 3506021 - ułatwi zamówienie produktu w aptece.

www.meapharma.pl

tel. +48 605 912 613
facebook.com/meapharma

60 tabletek
miesiąc stosowania
Sugerowana
cena detaliczna

29,90 zł

