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Astragalus membranaceus (korzeń) zawiera ponad 260 substancji czynnych, wykazujących 

kilka głównych kierunków działania:

1. Energetyzujące (adaptogenne), czyli dodające energii, siły, witalności. Efekt ten jest 

kilkakrotnie silniejszy od działania żeńszenia.

2. Przeciwstarzeniowe na poziomie komórek i tkanek oraz antyoksydacyjne 

(zapobiegające tworzeniu i eliminujące wolne rodniki).

3. Immunomodulujące (poprawiające odporność) oraz przeciwzapalne.

4. Prebiotyczne (będące pożywką dla korzystnej flory jelitowej).

5. Metaboliczne (przeciwcukrzycowe, przeciwmiażdżycowe i przeciwnadciśnieniowe)

6. Ochronne na narządy wewnętrze (mózg i nerwy obwodowe, serce, płuca, wątroba, 

trzustka, nerki, jajniki, jądra).

Astragalus Mea Ekstrakt zawiera wyciąg z korzenia Astragalusa bez żadnych dodatków. W 

związku z tym polecany jest w:

1. Stanach osłabienia, braku energii, zmęczenia psychicznego i fizycznego, 

rekonwalescencji, w czasie przesilenia wiosennego i jesiennego, u ludzi starszych, 

schorowanych, ale także u sportowców i ludzi aktywnych ruchowo w celu poprawy 

pracy mięśni, układu krążenia i układu oddechowego w czasie wysiłku fizycznego.

2. Ze względu na działanie przeciwstarzeniowe – u ludzi dojrzałych i starszych w celu 

opóźnienia procesów starzenia organizmu.

3. Stanach obniżonej odporności, a także pomocniczo w chorobach 

autoimmunologicznych (np. reumatoidalne zapalenie stawów, choroba Hashimoto).

4. Przewlekłe zapalenia narządów, w tym także stawów, mięśni, nerwów.

5. Zespół jelita nadwrażliwego

6. Cukrzyca, miażdżyca, nadciśnienie, zespół metaboliczny, otyłość

7. Poprawa funkcji mózgu (pamięć, koncentracja), neuropatie, choroby degeneracyjne 

(Alzheimera, Parkinsona)



8. Poprawa funkcji narządów wewnętrznych:

- serca: choroba niedokrwienna, stan pozawałowy

- wątroby: zapalenia, stłuszczenie

- nerki: zapalenia, początkowe stadia niewydolności

- płuca: zapalenia, przewlekła obturacyjna choroba płuc, astma

Preparaty złożone zawierają Astragalus, który działa tak jak w produkcie Mea Ekstrakt, ale

zawierają też dodatkowe składniki ukierunkowujące ich działanie.

Astragalus Beauty zawiera dodatkowo kolagen, witaminę C i MSM (organiczny związek 

siarki, które powodują, że działa on szczególnie korzystnie na tkankę łączną. Tkanka łączna 

jest wszechobecna, jednak w największej ilości znajduje się w skórze, stawach, więzadłach, 

ścięgnach i powięziach. 

Astragalus Beauty podaje się w celu:

1. Poprawy funkcji i struktury skóry: działanie przeciwstarzeniowe, ujędrniające, 

przeciwzmarszczkowe, poprawiające koloryt cery.

2. Przeciwdziałania fotostarzeniu: szczególnie w okresie silnego nasłonecznienia, 

zalecany w łącznym stosowaniu z kremami z filtrem przeciwsłonecznym.

Podobnie działa Astragalus Osteokolagen, który jest dedykowany pacjentom z chorobami 

układu kostno-stawowo-mięśniowego. Jego przyjmowanie zapewnia działanie 

przeciwzapalne, przeciwbólowe i zwiększające zakres ruchu w stawach w:

1. chorobie zwyrodnieniowej stawów.

2. Działanie przeciwzapalne, przeciwbólowe i poprawiające funkcję w chorobach o 

podłożu autoimmunologicznym obejmujących stawy: reumatoidalnym zapaleniu 

stawów, zesztywniającym zapaleniu stawów kręgosłupa, toczniu układowym itp. Ze 

względu na swój profil działania może wspomagać leczenie niesteroidowymi lekami 

przeciwzapalnymi.

3. w stanach pourazowych: stłuczenia, skręcenia, złamania, gdzie przyspiesza 

regenerację tkanek. Wskazany jest także w stanach pourazowych u sportowców.

4. Przyspieszanie gojenia tkanek po operacjach, w przypadku ubytków, owrzodzeń itp.

W produkcie Astragalus Włosy i Paznokcie, sam Astragalus oraz cynk i metylofolian działają 

bezpośrednio na mieszki i cebulki włosów. Przedłużają czas trwania cyklu włosa, pobudzają 



wzrost nowych włosów i poprawiają ich kondycję. Dlatego stosowanie tabletek Astragalus 

Włosy i paznokcie zaleca się w przypadku:

1. nasilonego wypadania włosów, w tym w okresach przesilenia wiosennego i 

jesiennego, po urodzeniu dziecka, w okresie okołomenopauzalnym.

2.  Pierwszej fazie łysienia androgennego i plackowatego.

3. Osłabienia kondycji włosów, kiedy stają się one kruche, matowe, cieńsze niż zwykle.

Astragalus New Life także zawiera cynk i metylofolian wapnia. Inozytol w połączeniu z tymi

składnikami determinuje podstawowy kierunek działania tego produktu tj. wpływ ochronny

na jajniki i jądra oraz poprawa płodności i gospodarki hormonalnej w czasie menopauzy i

andropauzy. Metylofolian wapnia jest aktywną formą kwasu foliowego, nie musimy się więc

martwić, czy metabolizujemy go, czy też nie, a dotyczy to aż 50% populacji. Astragalus New

life podaje się w celu:

1. Poprawy funkcji jajników w: zaburzeniach owulacji, miesiączkowania, w zespole 

policystycznych jajników.

2. Redukcji objawów związanych z menopauzą u kobiet i andropauzą u mężczyzn

3. Poprawy produkcji i funkcji plemników

4. Poprawy płodności kobiet i mężczyzn – działanie to dotyczy obu płci ze względu na 

mechanizm działania – zwiększenie potencjału podziału komórek nabłonka płciowego

i zwiększenie produkcji hormonów płciowych.


