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Jak opóźnić starzenie?

czyli jak zachować młody wygląd.

Prof. dr hab. n. med. Kinga Borowicz-Reut - Uniwersytet Medyczny w Lublinie
Dr Monika E. Jach - Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie

Czy możliwe
jest zachowanie
młodości bez
ingerencji
chirurgicznej?

Kolagen –
remedium na
młody wygląd

Wiele wskazuje na to, że tak.
Bardzo szybko rozwija się medycyna estetyczna oferująca szereg
procedur, dzięki którym możemy
wielopoziomowo przeciwdziałać
starzeniu. Różnego rodzaju zabiegi poprawiają kondycję naskórka,
skóry właściwej, tkanki podskórnej, mięśni, a nawet rusztowania
kostnego. Wszystkie te tkanki
ulegają wraz z wiekiem powolnej
degradacji. Efekt zabiegów medycyny estetycznej warto jednak
wzmocnić suplementacją składników aktywnych, które pozytywnie wpływają na aktywność
fibroblastów. Są to wyspecjalizowane komórki tkanki łącznej
produkujące przede wszystkim
kolagen i elastynę.
W badaniach eksperymentalnych
udowodniono, że produkcja kolagenu endogennego (czyli tworzonego
w naszej tkance łącznej) może być
nasilana przez zwiększone spożywanie kolagenu zwierzęcego
w codziennej diecie. Cegiełkami
budulcowymi każdego białka są
aminokwasy. Kolagen zawiera
szczególnie dużo proliny, której nie
możemy dostarczyć w odpowiedniej
ilości, podając inne białka.

Z kolei synteza kolagenu przez
fibroblasty jest możliwa tylko
w obecności kwasu askorbinowego
(witaminy C) oraz siarki organicznej. Witamina C jest czynnikiem
niezbędnym w procesie dojrzewania włókien kolagenu, posiada
także duży potencjał antyoksydacyjny (przeciwutleniający). Hamuje powstawanie wolnych rodników
tlenowych, niszczących komórki
i tkanki, potrafi także unieszkodliwiać już powstałe wolne rodniki.
Stanowi to jeden z najważniejszych
mechanizmów działania hamującego starzenie.
Oprócz witaminy C działanie antyoksydacyjne wykazują również
witaminy E i A oraz takie związki
jak polifenole czy szczególna ich
forma – flawonoidy. Pochodną polifenoli jest choćby bardzo dobrze
znany resweratrol, zawarty w dużych ilościach w skórkach czarnych
winogron, a tym samym czerwonym
winie. Modne obecnie flawonoidy
pozyskuje się z owoców i warzyw.
Siarka organiczna (metylosulfonylometan, MSM) jest substratem
potrzebnym w syntezie glutationu (w ten sposób nasila procesy
antyoksydacyjne), kolagenu oraz
keratyny. Dzięki temu siarka organiczna wywiera pozytywny wpływ

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.

Wydawca:
MeaPharma s.c.
ul. Skrzetuskiego 2b lok. 11, 20-628 Lublin,
tel. +48 605 912 613
www.meapharma.pl
NIP: 712-322-71-47

na stan skóry, włosów i paznokci. Jej
korzystne działanie na tkankę łączną przejawia się przyspieszaniem
regeneracji i procesu gojenia ran.

Ekstrakt z korzenia
Astragalus spowalniacz
starzenia
Coraz większym zainteresowaniem medycyny przeciwstarzeniowej cieszą się surowce roślinne
zawierające różnorodne składniki
aktywne, hamujących starzenie
w kilku uzupełniających się mechanizmach. Taką rośliną jest traganek błoniasty (Astragalus
membranaceus), którego korzeń
wykorzystywany jest od ponad 2000
lat, przede wszystkim w medycynie
chińskiej. Spośród jego ponad 230
substancji aktywnych na uwagę
zasługuje astragalozyd IV i cykloastragenol. Są to jedyne, znane do
tej pory, substancje, które hamują
proces skracania telomerów. Telomery są końcówkami chromosomów, a ich długość zmniejsza się
po każdym podziale komórkowym.
Jedna z powszechnie znanych teorii
starzenia oparta jest właśnie na tym
zjawisku. Skoro składniki Astragalusa hamują skracanie telomerów,
mogą w ten sposób przedłużać życie
komórek, tkanek i narządów. Jednak
Astragalus wykazuje jeszcze inne
potężne mechanizmy działania przeProjekt i skład:
MN-graf Małgorzata Niećko
tel. +48 668 273 004
Druk: Comernet sp. z o.o.
ul. Ceramiczna 24, 20-150 Lublin

ZATRZYMALIŚMY DLA CIEBIE CZAS
ciwstarzeniowego. Jednym z nich
jest wspomniane wcześniej działanie
antyoksydacyjne oraz przeciwmiażdżycowe, zawdzięczane obecności
astragalozydów i flawonoidów.
W ten sposób Astragalus zwiększa
ukrwienie tkanek, a tym samym
dowóz tlenu i substancji odżywczych
oraz eliminację szkodliwych metabolitów. W efekcie końcowym dochodzi do ograniczenia nasilających
się z wiekiem uszkodzeń tkanek
i narządów.
Jednym z narządów ludzkiego
ciała jest skóra. Działanie przeciwstarzeniowe Astragalusa polega
tutaj na działaniu antyoksydacyjnym oraz ochronie komórek
przed tzw. fotostarzeniem, czyli
szkodliwym działaniem promieniowania ultraioletowego. Z tego
powodu Astragalus, także w postaci
toników i kremów, może być z powodzeniem stosowany zewnętrznie w kosmetologii. Wykazano,
że preparaty zawierające wyciąg
z Astragalusa rozjaśniają skórę,
poprawiają jej nawilżenie i spłycają
drobne zmarszczki.
Jednak oprócz widocznego działania na skórę, ekstrakt z korzenia
Astragalus poprawia jednocześnie
kondycję izyczną całego organizmu.
W mechanizmie działania antyoksydacyjnego i immunomodulującego
(regulującego działanie układu odpornościowego) Astragalus może
także poprawiać nastrój i funkcje
poznawcze mózgu – pamięć, zdolność koncentracji. Wszyscy tego
doświadczamy, że parametry te
osłabiają się wraz z wiekiem.
Podsumowując, ekstrakt
z korzenia Astragalus przedłuża
młodość, poprawia wydolność organizmu na poziomie izycznym,
psychicznym i intelektualnym.
Taki unikalny proil działania
stawia go w centrum zainteresowania medycyny przeciwstarzeniowej i wszystkich świadomych
oraz dbających o siebie ludzi.

60 tabletek
miesiąc stosowania

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

Opinie

Mamy już pierwsze informacje
zwrotne na temat działania preparatów z linii Astragalus od naszych
sympatyków. Ponieważ nie możemy
podać pełnych danych osobowych,
posłużymy się inicjałami i wiekiem
pacjentów. Zapewniamy, że dane są
wiarygodne i, za zgodą konkretnej
osoby, jesteśmy gotowi udostępnić
z nią kontakt. Zauważyliśmy pewną
prawidłowość – jako pierwsze pojawia się działanie adaptogenne, czyli
zwiększenie energii życiowej i wydolności izycznej. Różny jest jednak
czas pojawienia się tych korzystnych
efektów. Dłużej muszą poczekać osoby poddane przewlekłemu stresowi,
zmęczeniu psychicznemu czy też
wypaleniu zawodowemu. Szybciej,
ku naszemu zaskoczeniu, reagują
osoby starsze. Niekiedy doradzamy
wtedy zmniejszenie porcji do ½ tabletki dziennie.

nadesłane
od Państwa

Poniżej opisane są przypadki
osób, którzy poza rozpoczęciem
terapii preparatami z linii Astragalus nie zmienili żadnych innych
czynników mogących wpływać na
efekt końcowy, czyli nie zaczęli
brać innych nowych preparatów,
nie zmienili diety, stylu życia czy
poziomu aktywności izycznej.
Wszyscy stosowali preparaty z linii
Astragalus w stałej zalecanej porcji.
Bardzo zachęcamy do dzielenia
się z nami Państwa obserwacjami
podczas stosowania naszych preparatów na www.facebook.com/
meapharma lub drogą mailową
(e-mail: konsultacje@meapharma.
pl). Kontakt z Państwem jest dla
nas ogromnie ważny.

 KF, lat 67. Bardzo aktywny

zawodowo, zmęczony izycznie
i psychicznie, po miesiącu zażywania tabletek Astragalus Mea

Ekstrakt zauważył przypływ sił
witalnych. Ku naszemu zaskoczeniu w tym samym czasie zauważył,
że nie słyszy uporczywego szumu
w uszach, który towarzyszył mu
od kilku lat. Szum okresowo powraca, przede wszystkim wtedy,
gdy ciśnienie atmosferyczne jest
niekorzystne. Jednak w ciągu 3
miesięcy stosowania Astragalusa
przeważały zdecydowanie dni bez
szumu usznego. Efekt ten bardzo
nas cieszy, ponieważ szumy uszne
nie leczą się praktycznie wcale.
Mechanizm takiego działania
związany jest z poprawą krążenia mózgowego.



JR, lat 86. Zainteresował
się Astragalusem z powodu dokuczających zawrotów głowy, prowadzących do upadków. Wcześniej
leczony był klasycznymi lekami
rozszerzającymi naczynia krwio-

nośne, które kilka razy spowodowały jednak omdlenie pacjenta.
W czasie miesiąca przyjmowania
preparatu Astragalus Mea Ekstrakt
nie doszło do poważnych zawrotów
głowy, poprawiła się także wydolność izyczna pacjenta. Zauważył,
że w czasie codziennych spacerów
jest w stanie przejść dłuższy dystans bez zmęczenia i konieczności
odpoczynku. Za uzyskane efekty
odpowiada działanie adaptogenne,
witalizujące i poprawiające krążenie mózgowe i obwodowe.

 KB, lat 49. Wybrała Astra-

galus Beauty ze względu na jego
składniki zwiększające produkcję
kolagenu w tkance łącznej. Długo,
bo aż 6 tygodni, musiała czekać na
pierwsze efekty. Kiedy już straciła
nadzieję, zauważyła, że, pomimo
braku odpowiedniej ilości snu, lepiej
radzi sobie z natężoną pracą intelektualną, którą na co dzień wykonuje.
Zauważyła też poprawę wyglądu
skóry, która stała się bardziej napięta i jednorodna w kolorycie. Poza
tym zaobserwowała zwiększenie
wytrzymałości izycznej podczas treningów. Poza wyżej wspomnianymi
mechanizmami, w tym przypadku
obserwowany był także korzystny
efekt Astragalusa na kondycję skóry
i tkanki podskórnej.

 PK, lat 53. Ma wiele wska-

zań do zażywania preparatów
Astragalusa – nadwagę, cukrzycę
typu 2, hiperlipidemię, nadciśnienie
tętnicze. Po 3 miesiącach stosowania preparatu Astragalus Mea
Ekstrakt okazało się, że ma lepsze
samopoczucie, czuje przypływ
energii i chęci do życia, nie odczuwa natomiast popołudniowego
i wieczornego zmęczenia. Sen jest
lepszej jakości, zapewnia poczucie
wyspania i odpoczynku o poranku.

 JF, lat 60. Poprosił od razu
o Astagalus Beauty. Zadecydował
o tym dodatek kolagenu i siarki
organicznej. Nie, pacjentowi nie
chodziło o urodę, ale o kondycję
stawów kręgosłupa i stawu kolanowego po przebytym urazie.
Poza przypływem energii życiowej zaobserwował, że zmniejszyło
się natężenie bólu kolana podczas
chodzenia, rzadziej pojawiają się
także dolegliwości bólowe kręgosłupa lędźwiowego. Efekt ten pojawił się po 7 tygodniach, a osiągnął
swoje dotychczasowe maksimum
w 4-tym miesiącu stosowania preparatu. Zaobserwowane działanie
wynika z właściwości przeciwzapalnych Astragalusa i jego wpływu na syntezę kolagenu i innych
białek tkanki łącznej w układzie
mięśniowo-stawowym.



KJ, lat 80 oraz SK lat 86
– przesympatyczna para, która
podobnie jak większość z nas, nie
chce się poddawać ograniczeniom
stawianym przez ciało. Oboje postanowili dać szansę Astragalusowi
z nadzieją, że poprawi komfort
ich codziennego życia. Po 3-miesięcznej kuracji Astragalus Mea

Ekstrakt zdecydowali się na Astragalus Beauty ze względu na bogatszy skład tego preparatu i jego
wpływ na układ kostno-stawowy.
Zaobserwowane efekty to większa
sprawność ruchowa i wytrzymałość izyczna przejawiające się
szybszym poruszaniem się, łatwiejszym utrzymywaniem równowagi i wyprostowanej postawy
ciała. Poprawiła się także kondycja
stawów kolanowych. Ustąpiły dokuczliwe zawroty głowy. Opisane
efekty są konsekwencją kilku mechanizmów działania Astragalusa adaptogennego, przeciwzapalnego,
antyoksydacyjnego i poprawiającego krążenie.

 KR i PR, l. 35. Mamy pierw-

szą ciążę! Po szczęśliwym zakończeniu pierwszej ciąży doszło do
3 poronień. Starania o drugiego
dzieciaczka trwały 2 lata. Rodzice
nie leczyli się do tej pory farmakologicznie, ale od grudnia 2018 r.
zażywali Astragalus NewLife. Cieszymy się, gratulujemy, niech się
dzieciaczek dobrze rozwija!
Opracowane przez Autora na podstawie
przekazanych informacji.

Astragalus
dla płodności

Wszystkie pary pragnące zostać
rodzicami troszczą się o swoją dietę i jej uzupełnianie potrzebnymi
składnikami. Szczególnie wtedy,
gdy upragniona ciąża nie nadchodzi szybko. Ekstrakt z korzenia
Astragalus zwiększa płodność
zarówno kobiet, jak i mężczyzn.
Poprawia funkcję hormonalną
jajników i jąder, zwiększa odsetek prawidłowych owulacji u pań,
produkcję i jakość plemników
u panów. A pozytywne działanie
na krążenie obwodowe zapewnia
prawidłowy przyrost endometrium
i implantację zarodka. Wiadomo
jednak, że przygotowując się do

ciąży warto pamiętać o innych jeszcze substancjach, na przykład inozytolu. Inozytol korzystnie wpływa
na zarówno na owulację, jak i spermatogenezę, zwiększając także
produkcję hormonów płciowych.
Jest także powszechnie stosowany
u pań z zespołem policystycznych
jajników, u których cykle są często
bezowulacyjne. Panowie zazwyczaj
pamiętają o cynku, który wspomaga produkcję plemników oraz
zwiększa ich ruchliwość. A przyszłe mamy już kilka miesięcy przed
ciąża powinny zażywać kwas foliowy w celu proilaktyki zaburzeń rozwoju układu nerwowego

dziecka. Zaraz, zaraz… o ilu łącznie preparatach powinni pomyśleć
nasi przyszli rodzice? O czterech?
Czasem trudno pamiętać o systematycznym przyjmowaniu tylko
dwóch preparatów. W tabletkach
Astragalus NewLife wszystkie
substancje aktywne zawarte są
w jednej tabletce. Kwas foliowy
występuje w formie metylowanej,
tak, aby przyszła mama nie martwiła się, czy go dobrze metabolizuje, a dotyczy to aż około 50%
populacji. W dodatku Astragalus
NewLife mogą spożywać zarówno
kobiety, jak i mężczyźni. Czy to nie
ułatwia życia?

Pomożemy Ci
zostać mamą
Planowanie ciąży

Kompozycja
4 aktywnych składników:
• Ekstrakt z korzenia traganka chroni komórki i tkanki przed uszkodzeniem
oksydacyjnym
• Cynk pomaga w utrzymaniu prawidłowej płodności
• L-metylofolian wapnia przyczynia się do prawidłowego rozwoju tkanek łożyska
• Inozytol wspomaga funkcje układu 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)

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

CZĘŚĆ 2. PRAWOŚLAZ
W okresie niesprzyjającej aury robimy wszystko, żeby do infekcji nie dopuścić.
Ale co robić, jeśli już do niej dojdzie? Warto wtedy zadbać o ograniczenie samonadkażania się wirusem i nadkażenia bakteryjnego, wymagającego już z reguły
zastosowania antybiotykoterapii. W czasie nieżytu nosa chusteczkę higieniczną
wyrzucamy już po jednokrotnym użyciu. Powinniśmy także pamiętać o systematycznym oczyszczaniu błony śluzowej nosa roztworami izotonicznymi soli. Tworzą
one warstwę chroniącą przed wnikaniem nowych cząstek wirusa oraz rozprzestrzenianiem się infekcji. Takie produkty zawierają często dodatkowy składnik
nasilający działanie terapeutyczne. Może nim być propolis lub substancje roślinne,
na przykład prawoślaz lekarski (Althaea oficinalis).

Prawoślaz –
dobroczynny kuzyn malwy
Surowcami farmaceutycznymi
prawoślazu są korzenie oraz liście.
Korzeń zawiera najwięcej substancji
śluzowych stanowiących o zastosowaniu klinicznym prawoślazu.
Ale ta roślina lecznicza jest także
źródłem innych cennych substancji, takich jak pektyny, betaina (o
działaniu nawilżającym i przeciwbakteryjnym), lawonoidy, kwasy
organiczne czy kumaryny.
Wyniki ostatnich badań wykazały
także efekt przeciwzapalny, immunomodulujący, antyoksydacyjny,
przeciwdrobnoustrojowy. Stosowanie prawoślazu jest praktycznie
pozbawione działań niepożądanych, poza przypadkami odczynów
alergicznych u osób uczulonych.
Najbardziej powszechne zastosowanie prawoślazu lekarskiego
to infekcje górnych dróg oddechowych. Pomocniczo stosuje się

go w leczeniu innych chorób przebiegających z suchym męczącym
kaszlem lub zalegającą w oskrzelach
wydzieliną. Korzystny wpływ wyciągów z prawoślazu na błony śluzowe
nosa, gardła i krtani wynika przede
wszystkim z obecności substancji
śluzowych – mucyny i mukopolisacharydów. Związki te powlekają
błony śluzowe, a utworzona przez
nie warstwa chroni drogi oddechowe
przed podrażnieniami, działa nawilżająco i rozpulchniająco. Tego typu
działanie protekcyjne zmniejsza
uczucie suchości i ból gardła często
towarzyszące infekcjom oraz stanom
zapalnym. Substancje śluzowe blokują także receptory kaszlu, hamując
ten odruch, a jednocześnie ułatwiają
odkrztuszanie. Dokładny mechanizm działania przeciwkaszlowego
prawoślazu lekarskiego nie został
jeszcze do końca poznany, ale najprawdopodobniej wynika z wpływu
polisacharydów na receptor serotoninergiczny 5-HT2.

Korzystny wpływ stosowanych
miejscowo wyciągów z prawoślazu
nie ogranicza się jedynie do ich działania powlekającego, osłaniającego
i łagodzącego podrażnienia. Badania in vitro wykazały, że zarówno
izolowane polisacharydy, jak i wodne wyciągi z korzenia prawoślazu,
poprawiają witalność i zwiększają
potencjał podziału komórek nabłonkowych, co jest podstawą procesu
regeneracji. Wyniki badań in vitro
oraz eksperymentalnych dowodzą
także, że polisacharydy prawoślazu
wykazują działanie przeciwzapalne
i immunostymulujące – nasilają fagocytozę, czyli pochłaniane bakterii
przez komórki żerne, oraz wydzielanie substancji aktywnych leukocytów.
Właściwości antyoksydacyjne wykazują przede wszystkim substancje
zawarte w kwiatach prawoślazu lekarskiego. W badaniach laboratoryjnych
stwierdzono, że etanolowe wyciągi
z kwiatów prawoślazu mają wysoki
(porównywalny do witaminy E) potencjał antyoksydacyjny, czyli zdolność do usuwania wolnych rodników
i anionów nadtlenkowych. Okazało
się także, że wyciągi chloroformowe
i metanolowe z korzeni prawoślazu
hamują wzrost gronkowców, enterokoków, pałeczki ropy błękitnej,
okrężnicy, drożdżaków Candida albicans, a także licznych patogenów
bytujących w jamie ustnej.
Podsumowując, działanie przeciwdrobnoustrojowe, immunomodulujące i antyoksydacyjne, kluczowe
w leczeniu infekcji, wykazują zarówno produkty pszczele, jak i niektóre
rośliny lecznicze, w tym opisany
prawoślaz lekarski. Stosując je razem
zwiększamy prawdopodobieństwo
sumowania się korzystnych efektów terapeutycznych.
Części I artykułu szukaj na
www.poradnikzdrowieiuroda.pl
Nr 1/2019

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
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

Jak odzyskać

energię
życiową?

Odsetek seniorów w społeczeństwie rośnie w coraz większym tempie. Dotyczy to nie tylko Europy czy Ameryki Północnej, ale także względnie młodej
populacji azjatyckiej. Ponieważ tendencja ta wyraźnie się nasila, grupa
seniorów znalazła się w centrum zainteresowania współczesnej medycyny,
izjoterapii, dietetyki i nauk pokrewnych. W szeroko pojętym wspólnym
interesie podejmuje się wysiłki, by wydłużyć okres aktywnego życia ludzi
starszych, przeżywanego w komforcie zdrowotnym i akceptowalnym stopniu sprawności. Może to być zrealizowane przy założeniu maksymalnego
zwiększenia skuteczności leczenia i proilaktyki chorób, wdrożenia zdrowego
stylu życia oraz stosowania bezpiecznych substancji/leków poprawiających
wydolność izyczną i psychiczną organizmu, zwiększających witalność, chęć
działania oraz działających ogólnie przeciwstarzeniowo.

Astragalus dla Twojej
kondycji i lepszego
samopoczucia
Astragalus membranaceus (traganek błoniasty) spełnia powyższe
kryteria, łączy bowiem w sobie
wiele pozytywnych działań. Należy
do grupy tzw. adaptogenów, czyli
substancji poprawiających i przyspieszających adaptację organizmu do niekorzystnych warunków
zewnętrznych i wewnętrznych.
Procesy adaptacyjne stają się z wiekiem coraz mniej wydolne. Dzięki
zastosowaniu korzenia Astragalusa coraz więcej osób przekonuje
się, że można w naturalny sposób
zwiększyć wytrzymałość izyczną
i psychiczną, wydajność pracy, odporność na choroby oraz poprawić
nastrój i pamięć. Systematyczne
stosowanie Astragalusa podtrzymuje sprawne funkcjonowanie or-

ganizmu w obliczu silnego stresu
zarówno psychicznego, jak i środowiskowego (np. niewłaściwa dieta,
wolne rodniki, promieniowanie
ultraioletowe, zanieczyszczenie
powietrza). 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 po przebytej
chorobie.
Głównymi składnikami aktywnymi Astragalusa (a jest ich łącznie ponad 230) są polisacharydy,
lawonoidy i saponiny. Substancje
te działają przede wszystkim antyoksydacyjnie i immunostymulująco. Polega to na hamowaniu
produkcji wolnych rodników i ich
unieszkodliwianiu. Wolne rodniki
są odpowiedzialne za niszczenie
komórek i tkanek w procesie starzenia organizmu, a także w przebiegu zapalenia czy nowotworu.
Aktywacja układu immunologicznego zwiększa odporność na
infekcje wirusowe i bakteryjne,
a także stanowi podstawę dla
zastosowania Astragalusa jako
substancji roślinnej wspomagającej leczenie nowotworów. Dzięki
wymienionym działaniom ogólnoustrojowym Astragalus zapewnia
ochronę wszystkim narządom, wykazuje działanie przeciwzapalne,
wykrztuśne, moczopędne, obniża


poziom cukru, cholesterolu i trójglicerydów w osoczu, poprawia
funkcję wątroby, nerek, trzustki,
serca, mózgu, a także gruczołów
hormonalnych (przysadki, tarczycy, przytarczyc, nadnerczy, grasicy, szyszynki, trzustki, jajników
i jąder). Poprawa ukrwienia ucha
wewnętrznego redukuje szumy
uszne i zawroty głowy.

Jak działa ekstrakt
z korzenia
Astragalus?
Badania naukowe wykazują, że
dwa składniki aktywne ekstraktu
z korzenia Astragalus (cykloastragenol i astragalozyd IV) w niepowtarzalny sposób hamują proces
skracania telomerów (końcowych
fragmentów chromosomów),
przedłużając tym samym czas
przeżycia komórek. Mechanizm

działania przeciwstarzeniowego
w zakresie sprawności ruchowej
i pamięci, funkcjonowania narządów, w tym skóry, opiera się
na silnym działaniu antyoksydacyjnym i immunomodulującym.
Poza tym Astragalus opóźnia wywoływane promieniami ultraioletowymi procesy fotostarzenia
skóry, hamując między innymi
rozpad kolagenu. W badaniach
eksperymentalnych stwierdzono,
że cykloastragenol poprawiał kondycję skóry, przyspieszał gojenie
ran i porost futra u starzejących
się myszy. Natomiast ekstrakt
z korzenia Astragalusa hamował
związane z procesem starzenia
upośledzenie funkcji ruchowych
i poznawczych u myszy i szczurów.
Jednak działanie przeciwstarzeniowe Astragalusa nie opiera się
jedynie na efekcie antyoksydacyj-

nym i immunomodulacyjnym. Niemniej ważne wydaje się działanie
przeciwmiażdżycowe i rozszerzające naczynia krwionośne prowadzące do poprawy krążenia. Ponadto
Astragalus zwiększa wrażliwość na
insulinę i reguluje stężenie glukozy
we krwi. Przyczynia się to znacząco
do spowalniania procesów starzenia, ponieważ nadmiar glukozy
we krwi nieodwracalnie zmienia
strukturę i upośledza funkcję
białek, w tym również kolagenu
i elastyny.
Warto podkreślić, że nie stwierdzono do tej pory żadnych objawów niepożądanych po spożyciu
Astragalusa. Analiza wyników
bezpieczeństwa pozwoliła amerykańskiej Agencji ds. Żywności
i Leków (FDA) na włączenie substancji aktywnych Astragalusa do
kategorii tzw. żywności leczniczej.

■ chroni komórki i tkanki przed
■
■
■
■

PREPARAT
ZAWIERAJĄCY WYCIĄG
Z KORZENIA TRAGANKA

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

