сучасне рішення при
гіперпроліферативних процесах
передміхурової залози

друге серце чоловіка

Натуральний комплекс для нормалізації
гормонального балансу у чоловіків при ДГПЗ
Проявляє антиандрогенний ефект: 1,6
- блокує зв’язування ДГТ з рецепторами 1,6
- пригнічує активнівсть 5α- редуктази 1,3,6
■■ С повільнює ріст тканин передміхурової залози 1-4
■■ З ни ж
 ує ризик злоякісної трансформації клітин передміхурової залози 2,4
■■ В олодіє протизапальною та протинабряковою дією 3,6
■■ П роявляє антиоксидантні та антипроліферативні властивості 2,4,5
■■

Фітокомплекс АДЕНОФІТ®-ФОРТЕ
покращує якість життя чоловіків при порушенні
сечовипускання, що пов’язане з гіперплазією передміхурової залози
1 капсула містить: активні інгредієнти

Рекомендації до застосування:

Екстракт пальми пилящої /Serenoa repens

160 мг

3,3’-диіндолілметан / 3.3’-diindolylmethane

100 мг

Екстракт насіння гарбуза / Cucurbita pepo

60 мг

Ресвератрол / Resveratrol

50 мг

Лікопен / Lycopene

25 мг

Спосіб застосування: вживати дорослим по 1капсулі 2
рази на добу після їди, запиваючи достатньою кількістю
води.
Форма випуску: 60 капсул.

✔✔ Порушення сечовипускання при ДГПЗ 1-2 СТ
✔✔ Стан після простатектомії з приводу ДГПЗ
✔✔ Профілактика гіперплазії передміхурової
залози

✔✔ Хронічний простатит та порушення статевої
функції, на фоні ДГПЗ

ЧОЛОВІЧЕ ЗДОРОВ’Я
Ефективність використання компонентів АДЕНОФІТ®-ФОРТЕ
в ході клінічних досліджень:
Вплив екстракту пальми пилящої на біомаркери запалення при доброякісній гіперплазії передміхурової залози 3,6
IPSS, середній бал

Qmax, мл/с

Вплив прийому лікопену у пацієнтів з
локалізованим раком простати

3,3’-диіндолілметан (DIM) діє як антиандроген в клітинних

2,4,5

% змін від базової лінії

IPSS - міжнародна шкала симтомів простати
Qmax - максимальна швидкість сечовипускання
ПСА - простат-специфічний антиген

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Об’єм трансректальної простати, см3
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лініях раку передміхурової залози 1,6
ПСА, нг/моль

Після терапії DIM через 19 днів у 96% пацієнтів спостерігалося
виключення андрогенових рецепторів( АР) з клітинного ядра, та
зниження ПСА в сиворотці

АДЕНОФІТ® -ФОРТЕ - унікальна комбінація природних компонентів,
що гальмують ріст тканин передміхурової залози,
володіють протизапальною та протинабряковою дією
Екстракт пальми пилящої містить фітостероли, каротин, жирні кислоти, танін, що проявляють антиандрогенні
властивості за рахунок пригнічення ферменту 5-альфа-редуктази і ароматази.
3,3’-диіндолілметан (DIM) - один з активних метаболітів індол-3-карбінолу, що утворюється з двох його
молекул, має більш стабільну структуру, пригнічує чутливість андрогенових і естрогенових рецепторів, що
грають важливу роль у розвитку доброякісної гіперплазії простати (ДГПЗ). Володіє антиоксидантними та
антипроліферативними властивостями .
Ресвератрол - потужний природний антиоксидант, який сприяє здоровому довголіттю, пригнічує процеси
окислення, нейтралізує дію вільних радикалів, які можуть призвести до ураження органів і систем, мутації
та трансформації клітин. В комбінації з DIM підсилює його дію.
Екстракт насіння гарбуза містить аміносполуки кукурбітин і жирні олії, які характеризуються відновними,
антиоксидантними та імуномодулюючими властивостями. Насіння гарбуза також є джерелом цинку, який
грає важливу роль у функціонуванні сечостатевої системи у чоловіків, сприяє нормалізації функціонального
стану передміхурової залози при аденомі та посилення статевої функції.
Лікопен - це пігмент, який відноситься до групи каротиноїдів і є потужним антиоксидантом, що захищає клітини
організму людини від дії вільних радикалів. Встановлено, що лікопен і лікопенвмісні продукти сприяють
зниженню ризику злоякісної трансформації клітин передміхурової залози і розвитку гіперпроліферативних
процесів в передміхуровій залозі.
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Вироблено із стандартизованих екстрактів
та природних компонентів

(NATUREX та EUSA, Франція)
у відповідності

до міжнародних стандартів ISO/HACCP

