
Magyarországon közel 1,5 millió 50 év
feletti férfi él. Ôk képviselik a prosztata-

megbetegedések szempontjából 
a „veszélyeztetett” korosztályt.

50 év feletti férfiak kb. 50 százalékánál
alakul ki, és  80 éves kor felett 80 százalékos

gyakoriságú az elôfordulása.

A teakeverék mérsékli a jóindulatú prosztata (dülmirigy) megna-
gyobbodás okozta vizelési zavarokat (gyakori éjszakai és nappali vizelés,
gyenge vizeletürítés, elégtelen hólyagkiürítés érzése, gyakori vizelési in-
ger, utócsepegés).

Csökkenti a dülmirigy duzzanatát, ezáltal a vizelés könnyebb lesz és
megszûnnek a kellemetlen kísérô tünetek.

Az teakeverék összetevôi csökkentik a prosztata szövetének ödémáját,
duzzanatát, valamint az urogenitális (vizeletelvezetô rendszer) szervek fer-
tôzése esetén gyulladáscsökkentô és vízhajtó hatással rendelkeznek.

Leggyakoribb panaszok
❁ NNeehheezzeenn iinndduullóó vviizzeellééss 

❁ AA vviizzeellééssii iiddôô mmeegghhoosssszzaabbbbooddáássaa

❁ NNeehhéézz vviizzeellééss 

❁ AA vviizzeelleettssuuggáárr mmeeggsszzaakkaaddáássaa 

❁ GGyyaakkoorrii vviizzeellééss,, ggyyaakkoorrii ééjjsszzaakkaaii
vviizzeellééss 

❁ AA vviizzeelleettssuuggáárr vvaassttaaggssáággáánnaakk
ccssöökkkkeennééssee 

❁ VViizzeellééss uuttáánnii ccssööppööggééss 

❁ VViizzeellééssii iinnggeerr vviisssszzaattaarrttáássáánnaakk
nneehhéézzssééggee

AA ttüünneetteekk kkeezzeellééss nnééllkküüll ttoovváábbbb ssúú--
llyyoossbbooddhhaattnnaakk,, ííggyy nnaaggyyoonn ffoonnttooss aa
kkoorraaii ffeelliissmmeerrééss ééss tteerrááppiiaa!! 
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A prosztatának háromféle megbetegedése is-
mert: aa pprroosszzttaattaa jjóóiinndduullaattúú mmeeggnnaaggyyoobbbboo--
ddáássaa,, aa pprroosszzttaattaa ggyyuullllaaddáássooss bbeetteeggssééggeeii,, va-
lamint aa pprroosszzttaattaarráákk..

Ezen betegségek mindegyike más-más
módon érinti a prosztatát.

A probléma  okozója a BBPPHH (Benignus
Prostata Hiperplázia). A BBPPHH jóindulatú prosztata meg-
nagyobbodást jelent, amely általános vizelet ürítési problémát
takar. A tünetek és panaszok fokozatosan jelennek meg az élet-
kor elôrehaladtával, mely szorosan összefügg a szervezet
idôskori hormonális változásaival.

A panaszok megértéséhez tudni kell, hogy a prosztata a húgy-
hólyag alatt helyezkedik el és a húgycsô azt átfúrva halad a kül-
világ felé. Tehát, ha a prosztata növekszik, úgy a rajta áthaladó
húgycsövet szûkíti, illetve össze is nyomhatja. Egyidejûleg több
panasz is elôfordulhat.

A jóindulatú prosztata-megnagyobbodás kezelésében a gyógy-
növénytartalmú készítmények alkalmazása széles körben elter-
jedt. Németországban az enyhe és a középsúlyos tünetek
gyógyszeres kezelése több, mint 90%-ban gyógynövényekkel
történik. 

A gyógynövény készítmények enyhítik a gyulladásos tünete-
ket, csökkentik a már megnövekedett prosztata méretét, lassít-
ják a prosztata növekedését. A gyógynövények közül a
szabálpálma termés kivonat, a csalángyökér, az aranyvesszôfû
rendelkezik igazoltan jelentôs hatással a jóindulatú prosztata-
megnagyobbodás kezelésében. 

p

NNyyiillvváánnttaarrttáássii sszzáámm:: 
OOGGYYII –– 992288//22000055
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