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Kolagen morski

– czy warto go stosować?

Czy Astragalus
może być pomocny
w łagodzeniu objawów
astmy oskrzelowej?

Astragalus hamuje
fotostarzenie skóry
Astragalus poprawia
kondycję włosów i paznokci
Prezentowane produkty dostępne w wybranych placówkach.

Kolagen morski

– czy warto go stosować?
Prof. dr hab. med. Kinga Borowicz-Reutt

Spośród wszystkich białek kolagen charakteryzuje się nietypowym
składem aminokwasów i unikalną
strukturą. Zawiera duże ilości glicyny, proliny, hydroksyproliny i hydroksylizyny. Hydroksylacja dwóch
ostatnich aminokwasów wymaga
obecności witaminy C, bez której
synteza kolagenu w ogóle nie zachodzi. Aminokwasy tworzą łańcuchy składające się z regularnych
triad. Pierwszym aminokwasem
jest zawsze glicyna, a następne dwa
to najczęściej prolina i hydroksyprolina. Regularność ta powoduje,
że trzy łańcuchy kolagenu skręcają
się spontanicznie w strukturę ściśle upakowanej helisy (potrójnego
włókna zwiniętego w ciasną spiralę).
Za produkcję kolagenu w skórze odpowiadają komórki zwane
fibroblastami. W przestrzeni pozakomórkowej drobne włókienka kolagenu łączą się ze sobą i splatają,

tworząc coraz dłuższe sznureczki.
Sznureczki te łączą się ze sobą poprzecznie i tworzą w ten sposób
coś w rodzaju siateczki stanowiącej
miękkie rusztowanie dla komórek
narządów. Szczególna struktura
kolagenu warunkuje podstawowe
cechy fizyczne skóry - sztywność,
wytrzymałość i odporność na rozciąganie. Warto wspomnieć, że
jedno jego włókno o średnicy 1
mm jest w stanie utrzymać obciążenie aż 10 kilogramów. Nawet
przy ekstremalnych naprężeniach,
np. podczas szybkiego wzrostu
masy ciała kobiety w ciąży, skóra
się nie rozrywa, w najgorszym wypadku tworzą się rozstępy.
W każdej chwili w naszej tkance łącznej współistnieją procesy
rozpadu starych i syntezy nowych
cząsteczek kolagenu. W ten sposób dochodzi do wymiany około
3 kg tego białka rocznie. Jednak
od 30 roku życia zaczyna przeważać proces rozpadu. Dochodzi
do niedoboru kolagenu i jest to
niedobór nie tylko ilościowy, ale
także jakościowy, co oznacza że
tworzona w przestrzeni międzykomórkowej siateczka jest coraz
cieńsza i słabsza. Manifestuje się
to nasilającą się wiotkością skóry
i powstawaniem zmarszczek.
Warto podkreślić, że istnieją
czynniki, które przyspieszają rozpad kolagenu, np. niewłaściwa dieta
pozbawiona odpowiednich ami-

nokwasów, niedobory witaminy
C i żelaza, fototoksyczne działanie promieni słonecznych, a także
stres. Pod jego wpływem rośnie
stężenie we krwi kortyzolu, hormonu stresu, który nasila rozpad
białek, w tym oczywiście kolagenu.
Kolagen zawarty w kosmetykach
nie ma szans przedostać się do skóry
właściwej. Jako białko o dużej masie
cząsteczkowej zatrzymuje się na
poziomie naskórka. Zresztą nawet
gdyby przenikanie było możliwe, to
cząsteczka kolagenu nie mogłaby
się tak po prostu przyłączyć się do
kolagenu endogennego. Pozostaje
więc właściwa suplementacja diety.
Ze względu na nietypowy skład kolagenu, nawet dobrze skomponowana
dieta nie jest w stanie efektywnie
dostarczyć potrzebnych do syntezy aminokwasów. Wiele osób ma
wątpliwości, czy spożywanie kolagenu prowadzi do zwiększonej
jego produkcji w tkance łącznej.
Przecież białko jest rozkładane
w przewodzie pokarmowym przez
enzymy trawienne, a wchłonięte
aminokwasy mogą zostać wykorzystane we wszystkich tkankach. To
prawda, ale w największym stopniu
zostaną wykorzystane w procesie
syntezy kolagenu, ponieważ akurat
to białko zbudowane jest z bardzo
charakterystycznych aminokwasów
współistniejących ze sobą w charakterystycznych proporcjach, a najlepszym ich źródłem jest dostarczany 

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

Projekt i skład:
MN-graf Małgorzata Niećko
tel. 668 273 004

Kolagen to białko, którego włókna stanowią rusztowanie macierzy
międzykomórkowej tkanki łącznej.
Kolagen znajduje się praktycznie wszędzie, w największej gęstości występuje w skórze, więzadłach, ścięgnach,
torebkach stawowych, chrząstkach,
mięśniach, kościach i naczyniach
krwionośnych. Bez kolagenu niemożliwe byłyby procesy regeneracji
i naprawy tkanek po urazach.

Druk: Comernet sp. z o.o.
ul. Ceramiczna 24, 20-150 Lublin

w diecie kolagen egzogenny. Zostało
to udowodnione w badaniach eksperymentalnych, gdzie suplementacja
kolagenu zwiększała produkcję kolagenu endogennego w tkance łącznej.
Dlaczego MeaPharma wykorzystuje do produkcji Astragalus
Beauty kolagen morski (rybi)?
Ponieważ składem aminokwasowym najbardziej przypomina
kolagen ludzki. Wcześniej stosowano także kolagen bydlęcy, który
był dostępniejszy i tańszy. Jednak
identyfikacja chorób prionowych
bydła: choroby Creutzfelda-Jacoba
i encefalopatii gąbczastej (BSE),
wykluczyły jego stosowanie u ludzi. Kolagen morski jest kolagenem typu 1, występującym przede
wszystkim w skórze, kościach i stawach. Jego biodostępność jest 1,5
razy większa niż biodostępność
kolagenu bydlęcego czy wieprzowego. Poza tym kolagen morski

jest łatwo przyswajalny, zawiera
ponad 90% białka, nie zawiera żadnych konserwantów, ani substancji genetycznie modyfikowanych
(GMO). Jego źródłem jest dziko
żyjący dorsz łowiony w czystych
akwenach atlantyckich.
W badaniach in vitro stwierdzono, że suplementacja kolagenu
morskiego prowadzi do poprawy
metabolizmu fibroblastów w skórze. Produkt Astragalus Beauty
zawiera kolagen morski zhydrolizowany. Oznacza to, że nie są to duże
cząsteczki, tylko krótkie peptydy
o masie 0,3-0,6 kD. W procesie trawienia powstają z nich dwu- i trójpeptydy oraz wolne aminokwasy.
Po dotarciu do fibroblastów są one
wykorzystywane w produkcji nie
tylko nowego kolagenu, ale także
elastyny i kwasu hialuronowego,
co stanowi swoistą wartość dodaną. O cechach fizycznych kolagenu

wspomniano wcześniej. Elastyna
natomiast zwiększa sprężystość
i jędrność skóry. Kwas hialuronowy
utrzymuje odpowiednie nawodnienie i objętość tkanki łącznej.
W badaniach przeprowadzonych na
20 zdrowych ochotniczkach 8-tygodniowa suplementacja kolagenu
morskiego znacząco zwiększyła
nawodnienie skóry mierzone korneometrem. Kolagen był dobrze
tolerowany, a stosowany miejscowo
na skórę nie powodował żadnych
zmian dermatologicznych.
Warto przypomnieć, że kolagen
morski zawarty w produkcie Astragalus Beauty potęguje działanie
hamujące starzenie samego Astragalusa. Dzięki takiemu połączeniu
dochodzi do zjawiska synergii - fibroblasty są znacznie silniej stymulowane, a wzrost produkcji kolagenu,
elastyny i kwasu hialuronowego jest
jeszcze bardziej nasilony.

zatrzymaliśmy dla ciebie czas

Unikalne połączenie ekstraktu
z korzenia traganka i kolagenu
wzbogacone o witaminę C i MSM
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

■■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
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.
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60 tabletek
miesiąc stosowania

Astragalus

hamuje fotostarzenie skóry

Prof. dr hab. med. Kinga Borowicz-Reutt

Skóra, podobnie jak wszystkie inne tkanki, starzeje się
w mechanizmie biologicznym
pod wpływem działania wolnych
rodników i substancji toksycznych
niszczących komórki. Jednak
dodatkowym, równie ważnym,
a może nawet ważniejszym mechanizmem jest fotostarzenie
zachodzące pod wpływem promieniowania ultrafioletowego
(UV). Natężenie tego promieniowania znacznie wzrasta wio-

sną, jest nawet wtedy większe
niż w miesiącach letnich. W tym
czasie nasza skóra wymaga ochrony przeciwsłonecznej w postaci
kremów z odpowiednio wysokimi
filtrami. Stanowią one podstawową profilaktykę rozwoju czerniaka, groźnego nowotworu skóry,
a wartością dodaną jest hamowanie procesów fotostarzenia.
Ochronę zewnętrzną warto uzupełnić stosowaniem preparatów
zawierających wyciąg z korzenia

Astragalusa. Wartościową właściwością tej rośliny leczniczej jest
to, że ogranicza także starzenie
skóry zachodzące pod wpływem
czynników wewnętrznych (w
mechanizmie antyoksydacyjnym
i immunomodulacyjnym).
Mechanizm fotostarzenia skóry pod wpływem promieni UV
tłumaczony jest zwiększeniem
aktywności enzymów rozkładających kolagen (kolagenazy i metaloproteinazy-1). Postępująca
degradacja tkanki łącznej w skórze prowadzi do powstawania
ubytków, które manifestują się
w postaci zmarszczek i bruzd. Promieniowanie słoneczne uszkadza
także bezpośrednio i pośrednio
komórkowe DNA oraz zwiększa
produkcję wolnych rodników, które z kolei aktywują metaloproteinazy i w ten sposób przyczyniają
się do dalszej degradacji kolagenu.
W badaniach in vitro wykazano, że
wyciąg z Astragalusa chroni ludzkie
fibroblasty przed niekorzystnym
działaniem promieniowania UVA
poprzez hamowanie enzymów
rozkładających kolagen oraz
zwiększanie syntezy inhibitorów
tych enzymów.
Jedną z najważniejszych substancji aktywnych Astragalusa,
odpowiadających za hamowanie
procesu fotostarzenia skóry, jest
saponina trójterpenowa - astragalozyd IV. W warunkach in vitro
przebadano wpływ astragalozydu
IV na fibroblasty skóry szczura
poddanych działaniu promieniowania UVB. W napromieniowanych fibroblastach stwierdzono
zmniejszoną aktywność genu
kodującego kolagen oraz nasi- 

lenie stresu oksydacyjnego. Te
negatywne efekty odwracane były
przez astragalozyd IV.
Również w badaniach przeprowadzonych na ludzkich fibroblastach stwierdzono, że
astragalozyd IV zwiększał przeżywalność tych komórek: w stężeniu 30 μg/ml o 25%, a w stężeniu
40 μg/ml o 50%. Astragalozyd
w stężeniu 40 μg/ml prawie całkowicie odwracał niekorzystny
wpływ promieniowania UVA na
fibroblasty – zmniejszał degradację kolagenu i zwiększał produkcję
nowego prokolagenu.
Warto dodać, że istnieje możliwość wykorzystania ekstrakt
z korzenia Astragalusa bezpośrednio na skórę. W otwartej próbie klinicznej wykazano bowiem
skuteczność toniku zawierającego
Astragalus w codziennej pielęgnacji skóry. Dodatkową wartością
takich preparatów do stosowania
zewnętrznego byłaby ochrona
przed promieniowaniem UV.

30 tabletek
miesiąc stosowania

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.

www.meapharma.pl
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Astragalus

poprawia kondycję
włosów i paznokci
Większość z nas zauważa, że wraz z nadejściem wiosny tracimy więcej
włosów, tak jakby organizm robił wiosenne porządki nawet na naszej
głowie. Czy można przeciwdziałać temu procesowi? Zanim do tego dojdziemy, dobrze byłoby zrozumieć, na czym polega cykl rozwoju włosa.

Włosy to wytwory skóry składające się z łodygi, korzenia włosa i mieszka włosowego. Wzrost
włosa odbywa się w mieszku
włosowym znajdującym się on
w środkowej warstwie skóry właściwej i jest zaopatrywany w krew
przez brodawkę. Człowiek ma na
głowie przeciętnie od 85 000 do
140 000 włosów.
Wzrost włosa nie jest procesem
ciągłym, lecz odbywa się cyklicznie
w trzech fazach: anagenu, katagenu i telogenu. Cykl ten powtarza
się wielokrotnie w ciągu życia. Na
szczęście cykle w sąsiednich mieszkach włosowych są przesunięte
w czasie. Dzięki temu nie stajemy
się okresowo łysi.
Faza anagenu to faza wzrostu
włosa w otulającym go mieszku
włosowym. Komórki nabłonkowe
macierzy intensywnie się dzielą
i tworzą nowy włos. Czas trwania
fazy anagenu uwarunkowany jest
genetycznie i wynosi od 2 do 7 lat.
W warunkach zdrowia aż 90% włosów znajduje się w fazie anagenu.
Po zakończeniu fazy wzrostu włos
wchodzi w fazę zanikania (katagenu), która trwa od 14 do 21 dni.
W tym czasie w korzeniu włosa
zanika macierz i włos zostaje wypchnięty w kierunku powierzchni
skóry. Fizjologicznie około 3% włosów znajduje się w fazie katagenu.
W fazie wypadania (telogenu) włos
jest już całkowicie zrogowaciały
i nie wykazuje żadnych oznak metabolizmu. Przez kolejne 30-90
dni cebulka staje się coraz cieńsza,
aż w końcu włos wypada podczas
mycia, szczotkowania lub zostaje wypchnięty przez nowy włos.
W fazie telogenu znajduje się około
13% włosów na skórze głowy.
Regresja mieszka włosowego w fazie katagenu odbywa się
w mechanizmie apoptozy, czyli 

 programowanej śmierci, komórek
nabłonkowych mieszka, rozpadu
białek i przemodelowania macierzy
międzykomórkowej okalającej mieszek. W procesie apoptozy aktywowany enzym kaspaza i zwiększa się
produkcja tzw. białek proapoptotycznych z rodziny Bcl-2.
Do tej pory znane są dwa leki
zapobiegające wypadaniu włosów:
finasteryd (antagonista androgenów) oraz minoksydyl. Androgeny
(męskie hormony płciowe) działają
na mieszek włosowy, zwiększając
wydzielanie sebum i nasilając wypadanie włosów, przede wszystkim u mężczyzn (w tzw. łysieniu
androgenowym). Niestety, finasteryd daje wiele objawów niepożądanych. Minoksydyl może
być stosowany tylko miejscowo,
ponieważ obniża ciśnienie krwi.
W pierwszej fazie nasila wypadanie
włosów, a później prowadzi do zahamowania tego procesu. Jednak
jego działanie nie utrzymuje się
po przerwaniu leczenia. Dlatego
wciąż poszukuje się alternatywnych metod leczenia wypadania
włosów i łysienia.
Astragalozyd IV jest głównym składnikiem Astragalusa,
rośliny leczniczej wykazującej
wiele różnorodnych działań:
przeciwzapalne, antyoksydacyj-

ne, przeciwwirusowe, przeciwcukrzycowe, neuroprotekcyjne,
gastroprotekcyjne i hamujące
apoptozę. Astragalozyd IV hamuje apoptozę, redukując aktywność kaspaz i produkcję białek
proapoptotycznych Bcl-2 i Bax.
Do tej pory działanie antyapoptotyczne stwierdzano w innych
sytuacjach chorobowych, np.
w leczeniu nefropatii cukrzycowej. Ostatnio przeprowadzono także badania na specjalnym
szczepie myszy C57BL/6 charakteryzujących się nasilonym wypadaniem sierści. Astragalozyd IV
(w dawce 100 μM) wcierany był
w skórę zwierząt 1 raz dziennie
przez 2 tygodnie. Zaobserwowano
prawie całkowity odrost sierści,
a w badaniu histopatologicznym
stwierdzono obecność nowych
włosów w mieszkach włosowych.
Zaobserwowano także, że znacznie zmniejszyła się liczba komórek apoptotycznych w macierzy
mieszków. Mechanizm wzrostu
paznokci jest analogiczny do mechanizmu wzrostu włosów. Dlatego Astragalus będzie wywierał na
nie podobny wpływ, zwiększając
proliferację i zmniejszając apoptozę komórek macierzy paznokcia.
W badaniach na pacjentach
z łysieniem androgenowym

stwierdzono, że mają oni istotnie
obniżone stężenie cynku w surowicy. Wykazano także, że niedobór
cynku może wystąpić u osób spożywających dużo ziaren i płatków
zbożowych, gdyż zawarte w nich
fityniany wiążą cynk, nie dopuszczając do ich pełnego wchłaniania.
Inną grupą narażoną na niedobór
cynku są weganie i wegetarianie,
ponieważ głównym źródłem
cynku jest mięso i ryby. Ponadto
w czasie infekcji i ciąży dochodzi
do zwiększonego metabolizmu
i wydalania tego mikroelementu. Suplementacja cynku przez
12 tygodni zmniejszyła wypadanie i zwiększyła porost włosów
u 60% pacjentów. Najnowsza analiza z 2019 roku potwierdziła, że
niedobór kwasu foliowego przyczynia się do utraty włosów i pogorszenia stanu paznokci. Kwas
foliowy jest koenzymem enzymów
uczestniczących w metabolizmie
DNA i białek, co ma istotne znaczenie dla wszystkich dzielących
się komórek. Warto pamiętać, że
50% populacji nie metabolizuje prawidłowo folianów, dlatego
pewniejszą formą suplementacji
jest podawanie już zmetylowanej
ich formy, czyli metylofolianów.
Astragalus Włosy i paznokcie zawiera ekstrakt z Astragalusa, cynk
oraz metylofolian wapnia. Z tego powodu jest rekomendowany dla osób
z problemami i chorobami przydatków skóry: wypadaniem włosów,
łysieniem, kruchością i łamliwością paznokci.

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

Czy Astragalus
może być pomocny
łagodzeniu objawów
astmy oskrzelowej?
Astma jest przewlekłą chorobą oskrzeli charakteryzującą się
nadwrażliwością dróg oddechowych, skurczem oskrzeli, stanem
zapalnym, zwiększonym wydzielaniem śluzu. Może mieć podłoże
alergiczne lub zapalne. Dlatego
zaostrzenie objawów towarzyszy
często sezonowej zwiększonej ekspozycji na alergeny lub czynniki
infekcyjne. W surowicy pacjentów
i płynie z pęcherzyków płucnych
obserwuje się zwiększoną liczbę
biochemicznych wyznaczników
nadwrażliwości, czyli eozynocytów

(granulocytów kwasochłonnych)
i przeciwciał typu IgE. Zwiększa się
także liczba limfocytów pomocniczych Th2. Pacjenci chorzy na astmę mogą to u siebie obserwować,
oglądając wyniki morfologii krwi.
Od około 30 lat w leczeniu astmy
powszechnie stosuje się steroidy
i leki rozszerzające oskrzela, starając się je podawać drogą wziewną, dooskrzelową, aby możliwie
najbardziej ograniczyć działania
niepożądane. Jednak w czasie zaostrzeń leki muszą być przyjmowane pozajelitowo lub doustnie.

Glukokortykosteroidy to bardzo
silne leki przeciwzapalne, ale
podawane przewlekle prowadzą
do wielu niekorzystnych zmian
– zwiększają poziom glukozy we
krwi, przyspieszają akcję serca, podnoszą ciśnienie tętnicze,
działają osteoporotycznie, wrzodotwórczo, prowadzą do gromadzenia płynu w organizmie i do
charakterystycznego gromadzenia
tkanki tłuszczowej w obrębie tułowia. Nie u wszystkich pacjentów
udaje się nie dopuścić do objawów
niepożądanych.


Poszukując nowych dróg terapeutycznych, w ostatnim czasie
udowodniono, że działanie przeciwastmatyczne posiadają substancje
hamujące specyficzny enzym (kinazę mTOR). Należy do nich np. rapamycyna, jednak okazało się, że ona
również obarczona jest wieloma
objawami niepożądanym: dochodzi
do podwyższenia glukozy we krwi,
zwiększa się także ryzyko infekcji
i nowotworzenia. Dlatego też nie
ustają poszukiwania nowych leków,
które byłyby zarówno skuteczne,
jak i nie powodowały poważnych
objawów niepożądanych.
Astragalus był i jest w tradycyjnej
medycynie chińskiej powszechnie
stosowaną rośliną przedłużającą
okres remisji i zapobiegającą wystąpieniu ataków astmy. Za substancję aktywną odpowiedzialną za
ten efekt uważa się astragalozyd

IV. Zmniejsza on między innymi
liczbę wspomnianych wcześniej
eozynocytów i limfocytów Th2,
co przekłada się na działanie przeciwzapalne i przeciwalergiczne.
Działanie to potwierdzono nie
tylko w badaniach eksperymentalnych na zwierzętach, ale także
u chorych na astmę. W badaniach
na myszach stwierdzono, że astragalozyd IV w dawce 40 mg/kg działał przeciwzapalnie na oskrzela
podobnie jak steroid (deksametazon) podawany w dawce 1 mg/
kg. Dawka 40 mg/kg astragalozydu
u myszy odpowiada około 3,8 mg/
kg u człowieka, czyli standardowy
człowiek powinien otrzymać 266
mg na dobę, a to przekłada się na
2-2,5 tabletki Astragalus Mea Ekstrakt dziennie.
Co ciekawe, podobne wyniki
uzyskano także w badaniach na

szczurach. U tych gryzoni wyciąg
z Astragalusa odwracał wszystkie
trzy składowe astmy: nadreaktywność oskrzeli, obrzęk śluzówki
i zwiększone wydzielanie śluzu.
Wieloletni przebieg astmy
oskrzelowej prowadzi do zmian
organicznych w oskrzelach i ich
zwężenia spowodowanego procesem włóknienia. Wykazano, że
przewlekłe stosowanie Astragalusa
hamuje ten niekorzystny proces.
Podsumowując, Astragalus wydaje się ciekawym uzupełnieniem
klasycznego leczenia astmy oskrzelowej. Podawany systematycznie
może przedłużać okres bezobjawowy i zmniejszać liczbę zaostrzeń.
Jego działanie immunomodulujące, zwiększające odporność na
infekcje, może zmniejszać liczbę
zaostrzeń u pacjentów z astmą
pochodzenia zapalnego.

Pomożemy Ci
zostać mamą
Planowanie ciąży

60 tabletek

(miesiąc stosowania)

Kompozycja
4 aktywnych składników:
• Ekstrakt z korzenia traganka chroni komórki i tkanki przed uszkodzeniem oksydacyjnym
• Cynk pomaga w utrzymaniu prawidłowej płodności, a także pomaga zachować zdrowe
włosy i paznokcie
• 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,
inozytol 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.

www.meapharma.pl
tel. +48 605 912 613 | facebook.com/meapharma

