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SINGULARIS SUPERIOR Palma Sabałowa Forte 200 mg 60
kapsułek
 

Cena: 52,90 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 60 kaps.

Postać kaps.

Producent ACTIVEPHARM LABS SP. Z O.O. SP.K.

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

OpisSINGULARIS SUPERIOR Palma Sabałowa Forte 200 mg 60 kapsułekJednym z najczęstszych problemów urologicznych
występujących u około 50% mężczyzn powyżej 60. roku życia jest rozrost gruczołu krokowego (prostaty), który może skutecznie
pogorszyć jakość życia. Natomiast u 85-latków prawdopodobieństwo wystąpienia tego schorzenia wzrasta do 90%.Dawkowanie palmy
sabałowej różni się na etykietach preparatów różnych marek. Zazwyczaj dawka dzienna wynosi między 300 mg , a 600 mg. Przed
sięgnięciem po większe dawki palmy sabałowej zaleca się zaczęcie od niższych wartości substancji aktywnej by sprawdzić reakcję
organizmu. Badania wykazują, że głównym czynnikiem powodującym łysienie androgenowe jest testosteron, a zwłaszcza pochodna
testosteronu – dihydrotestosteron (DHT).Są to męskie hormony – androgeny, które występują u mężczyzn, ale również u kobiet.
Dzięki palmie sabałowej zahamowana zostaje aktywność 5-alfa-reduktazy, a tym samym zostaje zniwelowany wpływ DHT na organizm
(np. wypadanie włosów). Z tego powodu roślina ta występuje często w lekach lub suplementach diety na łysienie, a także staje się
składnikiem kosmetyków do pielęgnacji włosów: szamponów, masek i odżywek.DHT jest jedną z przyczyn łysienia androgenowego.
Hormon ten prowadzi do miniaturyzacji mieszków włosowych, co ma bezpośredni wpływ na skrócenie czasu życia włosa i jego złej
kondycji. Wprawdzie ten rodzaj łysienia dotyka głównie mężczyzn i przejawia się utratą włosów na czubku głowy oraz u nasady czoła,
jednak może również dotykać kobiet, szczególnie w zaburzeniach gospodarki hormonalnej i spadku hormonów kobiecych po ciąży lub
w czasie menopauzy.SkładEkstrakt z owoców palmy sabałowej (Serenoa repens) standaryzowany na zawartość 45% kwasów
tłuszczowych, składnik otoczki (hydroksypropylometyloceluloza), substancja wypełniająca (celuloza mikrokrystaliczna).
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