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Magyarországon közel 1,5 millió 50 év
feletti férfi él. Ôk képviselik a prosztatamegbetegedések 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) megnagyobbodás okozta vizelési zavarokat (gyakori éjszakai és nappali vizelés,
gyenge vizeletürítés, elégtelen hólyagkiürítés érzése, gyakori vizelési inger, 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 fertôzése esetén gyulladáscsökkentô és vízhajtó hatással rendelkeznek.

Leggyakoribb panaszok
❁ Nehezen induló vizelés
❁ A vizelési idô meghosszabbodása
❁ Nehéz vizelés
❁ A vizeletsugár megszakadása
❁ Gyakori vizelés, gyakori éjszakai
vizelés
❁ A vizeletsugár vastagságának
csökkenése
❁ Vizelés utáni csöpögés
❁ Vizelési inger visszatartásának
nehézsége
A tünetek kezelés nélkül tovább súlyosbodhatnak, így nagyon fontos a
korai felismerés és terápia!
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A prosztatának háromféle megbetegedése ismert: a prosztata jóindulatú megnagyobbodása, a prosztata gyulladásos betegségei, valamint a prosztatarák.
Ezen betegségek mindegyike más-más
módon érinti a prosztatát.
A probléma okozója a BPH (Benignus
Prostata Hiperplázia). A BPH jóindulatú prosztata megnagyobbodást jelent, amely általános vizelet ürítési problémát
takar. A tünetek és panaszok fokozatosan jelennek meg az életkor elôrehaladtával, mely szorosan összefügg a szervezet
idôskori hormonális változásaival.
A panaszok megértéséhez tudni kell, hogy a prosztata a húgyhólyag alatt helyezkedik el és a húgycsô azt átfúrva halad a külvilág 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 gyógynövénytartalmú készítmények alkalmazása széles körben elterjedt. Németországban az enyhe és a középsúlyos tünetek
gyógyszeres kezelése több, mint 90%-ban gyógynövényekkel
történik.
A gyógynövény készítmények enyhítik a gyulladásos tüneteket, csökkentik a már megnövekedett prosztata méretét, lassítják a prosztata növekedését. A gyógynövények közül a
szabálpálma termés kivonat, a csalángyökér, az aranyvesszôfû
rendelkezik igazoltan jelentôs hatással a jóindulatú prosztatamegnagyobbodás kezelésében.
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