100% NATURAL
extracte standardizate intense
conține teste pentru identiﬁcarea dezechilibrului hormonal
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Femeia modernă se confruntă cu o epidemie prea puțin recunoscută,
cea a dezechilibrelor hormonale. Unii explică, în mod eronat, că asta se
întâmplă atunci când îmbătrânești, că e normal să te simți obosită, anxioasă, neatrăgătoare, grasă și prost dispusă!
Nu e adevărat. Nu e normal.
Te lupți cu instabilitate emoțională? Îți este greu să te concentrezi?
Ai insomnii, greutate în exces, libido tot mai scăzut sau
pur și simplu nu te mai simți la fel de bine ca altădată?
Ce-ar ﬁ dacă ți-am spune că se poate trăi altfel?
Că te poți simți fermecătoare, plină de vitalitate și împlinită?
Că poți trăi o viață extraordinară indiferent de vârstă?
Da, se poate! Este mai ușor să îți reechilibrezi hormonii
decât să trăiești nefericită din cauza dezechilibrelor hormonale.
• Ai colăcei în jurul taliei? 64% din femei au așa ceva.
• Îți cade părul? Peste 40% se luptă cu această problemă.
• Simți că alergi constant de la o treabă la alta, ca o găină cu
capul tăiat? Peste 50% din femei trec prin așa ceva zilnic.

Idealul echilibrului hormonal
Îți poți imagina cum arată idealul echilibrului hormonal? Având hormonii într-un echilibru perfect, te vei
bucura de mai multă energie pe tot parcusul zilei,
vei ﬁ stabilă din punct de vedere emoțional și
nu vei mai avea pofte în miez de noapte,
părul tău va ﬁ bogat și lucios, iar pielea curată și
fără imperfecțiuni.
Îți va ﬁ mult mai ușor să îți menții greutatea, iar
apetitul tău sexual va crește!
Sună ireal, dar este adevărat!

• Nu dormi bine? 80% se chinuie cu lipsa unui somn odihnitor, cel
puțin o dată pe săptămână, iar 20% în ﬁecare noapte.
• Ai dureri de cap? Mai bine de 48% din femei se plâng de asta.
• Ai eczeme pe piele sau ai impresia că îți apar tot mai multe riduri?
48% acuză o gamă largă de probleme de piele.
• Ai senzația ca nu ai apucat să faci nimic în ultimele 3 zile?
Peste 50% din femei trec prin asta.
• Uscăciune vaginală, sună cunoscut? 37% au această neplăcere.
Abordează toate acestea ca și cum viața ta ar depinde de asta
și chiar depinde!

Gama Zen Forte îți este dedicată ție, femeia
modernă care dorește să își înțeleagă schimbările
din corp și să revină la un echilibru atât la exterior,
cât și în interior.

hormonul stresului
Cortizolul este hormonul stresului. Stresul provoacă exces de cortizol. Dacă stresul este lăsat să își facă de cap, glandele suprarenale, cele care produc
cortizol, nu reușesc să țină pasul. Drept urmare pot aparea atât excesul de cortizol cât și deﬁcitul de cortizol pe parcursul aceleiași zile.
În plus, cortizolul îți ține sub control poftele alimentare, îți ajută digestia, îți reglează presiunea arterială, controlează ciclul somn/ veghe și îți dă energie.
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Tu îți cunoști nivelul de cortizol?
Testele de mai jos te vor ajuta să identiﬁci un eventual deﬁcit și/sau exces al cortizolului din organismul tău.
Bifează căsuța din dreptul simptomelor care ți se potrivesc și adună numărul de bife după ﬁecare parte.

Ai sau ai avut parte în ultimele 6 luni de...
PARTEA A

PARTEA B

Senzația că alergi de la o sarcină la alta?

Oboseală cronică?

Ești agitată, dar în același timp te simți obosită?

O viziune negativistă?

Ți-e poftă de ceva dulce? Ai mânca o ciocolată după ﬁecare masă?

Izbucniri în plâns fără motiv?

Ai un colăcel în jurul abdomenului și nu e de la balonare?

O capacitate redusă de a rezolva probleme?

Ai diﬁcultăți în a te liniști înainte de culcare sau te înviorezi brusc
în a doua parte a zilei și adormi foarte târziu?

Senzație de stres în cea mai mare parte a timpului?

Un sentiment de anxietate sau teamă – nu te poți abține să nu îți faci griji
pentru lucruri asupra cărora nu deții controlul?
Diﬁcultăți în a adormi sau dormi cu întreruperi?
Ai tendința de a te înfuria foarte repede sau de a țipa frecvent?
Ești distrasă sau ai lapsusuri mai ales în situații diﬁcile?

Senzația de epuizare, în special în a doua parte a zilei, între orele 14:00 – 17:00?
Poftă de măncăruri sărate?
Nivel redus al zahărului în sânge?
Transpirație în exces?
Insomnie sau somn întrerupt cu treziri multiple în intrevalul 01:00 – 04:00?

Ai o reducere a densității osoase? Poate doctorul tău chiar a folosit
termenul de osteoporoză pentru a explica simptomele tale.

Tensiune arterială scăzută?

Vergeturi pe abdomen sau pe spate de culoare roz sau violet?

Dureri de mușchi și articulații? Sensibilitate musculară în zona genunchilor?

Cicluri menstruale neregulate?

Varice sau hemoroizi?

Probleme de fertilitate?

Senzație de amețeală când te ridici în picioare, după ce stai întinsă?

Te confrunți cu probleme de piele, eczeme sau piele subțiată
(la nivel ﬁziologic, dar și psihologic)?

Astm, bronșită, tuse sau alergii?

Tensiune arterială ridicată sau ritm cardiac accelerat?
Hiperglicemie – nivel ridicat al zahărului în sânge?
Sau tremurări între mese semn al instabilității nivelului de zahăr?
Indigestie, ulcere sau reﬂux gastroesofagian?

Grețuri, vomă, diaree, scaune moi sau episoade de constipație?

Sensibilitate la infecții și o recuperare diﬁcilă?
Te învinețești ușor sau sângele pare că ți se coagulează?
Ai avut probleme cu tiroida pentru care ai urmat un tratament și te simți mai
bine, dar brusc simți palpitații sau ai parte de un ritm cardiac accelerat sau
neregulat?

O recuperare diﬁcilă după un traumatism ﬁzic?
Rezultat:

Rezultat:

hormonul stresului
Interpretarea testelor

Vrei să știi care sunt soluțiile?

Ai bifat mai mult de 3 simptome din aceeași categorie?
În acest caz te confrunți cu un dezechilibru al nivelului de
cortizol.

Este important de știut că nivelul de cortizol poate ﬂuctua, în decursul unei zile, de la valori
foarte scăzute dimineața, la un nivel ridicat seara ce provoacă stări de agitație.
Pentru excesul de cortizol:
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PARTEA A – Excesul de cortizol
• 5 sau mai multe simptome bifate: Alertă de gradul zero!
Există o mare posibilitate să suferi de un exces de cortizol.
• 3 sau 4 simptome bifate: S-ar putea să ﬁe necesară tratarea
unui dezechilibru hormonal.
• Mai puțin de 3 simptome bifate sau ești nesigură de opțiunile alese. Ar ﬁ bine să apelezi la medicul tău pentru a îți măsura
nivelul de cortizol din sânge. Se măsoară dimineața, înainte de
ora 9:00 și trebuie să se încadreze între: 10 și 15 mcg/dL.
PARTEA B – Deﬁciența de cortizol
• 5 sau mai multe simptome bifate: Probabil suferi de o
deﬁciență de cortizol.
• Mai puțin de 5 simptome bifate: Apelează la un medic
pentru a îți măsura nivelul de cortizol din sânge sau salivă.

Adaptogenii sunt plante cu efect de echilibrare hormonală, vitalizare și susțin capacitatea organismului de a face față stresulului.
Plantele cele mai eﬁciente sunt Rhodiola, Maca și Ginseng. Produsele Herbagetica: Rhodiola 3/1 Zen Forte și Maca 0.6/4:1 Zen Forte
ajută la reglarea nivelului de cortizol, prin sintetizarea colesterolului
în progesteron, nu în cortizol.
Uleiul de krill. Nivelul de colesterol crește datorită stresului. Krill Oil
Supreme Omega3, formulă concentrată și puriﬁcată cu 5 standardizări, ajută la reducerea nivelului de colesterol și trigliceride și ajută la
diminuarea simptomelor sindromului premenstrual.(vezi pagina 27).
Vitamina C reduce nivelul de cortizol (vezi pagina 27).
Mișcare pentru trup și suﬂet. Pentru managementul stresului este
recomandată o activitate ce te va ajuta să te echilibrezi emoțional.
Încearcă: yoga, pilates sau înot.
Mergi la somn cel târziu la ora 22:00. Somnul joacă un rol important în echilibrarea nivelurilor hormonale și în a face față stresului.
Psihoterapia. Având în vedere că stresul este boala cu cea mai
mare creștere din ultimii ani, psihoterapia devine esențială pentru o
viață echilibrată și este importantă pentru dezvoltarea personală a
oricărei femei.
Evită excesul de alcool și tutun. Cofeina și tutunul stimulează
secreția de cortizol.
Pentru deﬁcitul de cortizol:
Lemnul dulce stimulează rezistența organismului la stres prin creșterea nivelului de cortizol și combate simptomele oboselii cronice.
Vitamina C. În cazul deﬁcitului de cortizol, Vitamina C Organică în
combinație cu complexul de vitamine B, administrate intravenos
stimulează producția de cortizol în limite normale.
Practică sport sau dans. Mișcarea îmbunătățește starea de spirit și
ajută la echlibrarea nivelului de cortizol.
Gândește compartimentat. Când ai o problemă nu încerca să o
rezolvi dintr-o dată. Încearcă să indetiﬁci aspectele importante și să
le rezolvi pe rând. Îți va ﬁ mult mai ușor!
Complexul de vitamine B. Această combinație susține sănătatea
glandelor suprarenale, cele care secretă cortizol.
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hormonul fertilității și frumuseții

Progesteronul menține starea ta de bine și de echilibru general. Progesteronul stabilizează estrogenul și te calmează
când te înfurii, te ajută să dormi, te face să te simți calmă și
relaxată și te ajută să elimini excesul de lichide din corp.

Tu îți cunoști nivelul de progesteron?
Testul de mai jos te va ajuta să identiﬁci un eventual deﬁcit de
progesteron sau rezistență la progesteron. Bifează căsuța din
dreptul simptomelor care ți se potrivesc și adună numărul de
bife la ﬁnal.

Progesteronul este hormonul fertilității. Acesta
crează un mediu ospitalier pentru ca un ou fertilizat să
se atașeze și să supraviețuiască. O deﬁciență de progesteron cauzează diﬁcultăți în a menține o sarcină.

Ai sau ai avut parte în ultimele 6 luni de...

De multe ori infertilitatea este cauzată de dezechilibrul raportului progesteron-estrogen. După vârsta de 35 de ani nivelul
progesteronului începe să scadă mult mai mult decât nivelul
estrogenului. Astfel apare dominanța estrogenică cu efecte
puternice asupra organismului: endometrioză, oboseală, libido
scăzut, alergii.

Ai dureri de cap periodic?

În jurul vârstei de 35 de ani începe perioada de perimenopauză, o etapă complexă manifestată printr-o predispoziție
pentru valori scăzute ale progesteronului, o cauză bine
cunoscută a sindromului premenstrual (SPM). Sunt cazuri în
care, progesteronul modiﬁcă anumiți receptori neurohormonali. Astfel anumite procese nu mai au loc și apar ”blocaje”,
sindrom cunoscut ca rezistența la progesteron.

Ai mâncărimi sau o senzație de agitare la nivelul picioarelor, în
special în timpul nopții?

În cazul deﬁcitului de progesteron, medicina alopată
recomandă tratamente cu hormoni de sinteză care au
efecte negative multiple asupra organismului. Alternativa la un astfel de tratament este crema cu progesteron bioidentic.

Cicluri menstruale neregulate sau cicluri care devin tot mai
frecvente pe măsură ce înaintezi în vârstă?

Producerea progesteronului bioidentic în piață este
limitată din cauza faptului că nu se pot patenta
aceste rețete.

Chisturi ovariene, mamare sau endometriale?

Nivelul progesteron vs. estrogen

estrogen

Ești agitată sau ai simptome ale sindromului premenstrual
(SPM)?

Te îngrași 1-2 kg înainte de menstruație, vizibil în special în zona
gleznei și a abdomenului?
Te trezești ușor din somn?

Menstruații abundente (îți schimbi tamponul o dată la 2 ore) sau
sunt dureroase și nu reziști fără calmante?

Ești stângace sau îți coordonezi prost mișcările?
Avort spontan în primul trimestru?
Probleme de infertilitate (ai sub 35 de ani și încerci de 6 luni să
rămâi însărcinată)?

35%

progesteron

Îți simți sânii dureroși și/sau umﬂați?

75%

Rezultat:

40

45

50

ani

ul

hormonul fertilității și frumuseții

Interpretarea testului:
Ai bifat mai mult de 3 simptome? În acest caz te
confrunți cu o deﬁciență de progesteron sau rezistență
la progesteron.
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• 5 sau mai multe simptome bifate:
Probabil ai o deﬁciență de progesteron.
• 3 sau 4 simptome bifate: S-ar putea să ai un
dezechilibru hormonal pe care trebuie să îl rezolvi.
• Mai puțin de 3 simptome sau nu ești sigură de
opțiunile alese: Apelează la doctorul tău pentru
măsurarea nivelului de progesteron din sânge (ser).
Acesta se măsoară în ziua a 21-a a ciclului menstrual.
Nivelul optim este între 15 și 25 ng/mL.

Schemă de tratament
în deficiența de progesteron:
• Vitex 0.5/10 ZenForte - 1 cps. de 2 ori/zi
• Vitamina C Organică - 1 cps. de 3 ori/zi
• Calciu Organic - 1 cps. de 3 ori/zi
• Magneziu Organic cu vit. B complex - 1 cps./zi

Vrei să știi care sunt soluțiile?
• Vitex Agnus Castus, plantă cunoscută drept Mielărea, ridică nivelul de progesteron,
reduce efectele sindromului premenstrual, crește șansele de fertilitate și combate
efectele dominaței estrogenice. Vitex 0.5/10 ZenForte cu dublă standardizare în agnuzide și ﬂavonoide ajută glanda hipoﬁză și luptă împotriva radicalilor liberi ajutând organismul la creșterea de progesteron.
• Vitamina C Organică ajută la creșterea nivelului de progesteron (vezi beneﬁciile ei la
pagina 27).
• Creme cu progesteron bioidentic. Acestea sunt în mod special beneﬁce dacă te aﬂi în
perioada de perimenopauză și menopauză, iar corpul tău nu mai produce suﬁcient
progesteron.
• Redu cantitatea de cafea și alcool. Cofeina reduce nivelul de progesteron, iar consumul de alcool este asociat cu anxietatea premenstruală, instabilitate emoțională și
dureri de cap.

herbagetica.ro
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hormonul feminității

Estrogenul este responsabil pentru feminitatea femeilor. Datorită lui pielea ta strălucește, sânii sunt plini și fermi, și te simți senzuală.
În perioada de perimenopauză (aprox. 35-50 ani), la cele mai multe femei, scade constant nivelul estrogenului. Aceasta scade continuu și după menopauză. Nivelul
de estrogen este stabilizat de către progesteron.
Dacă nivelul de estrogen al unei femei este normal sau chiar scăzut și nivelul de progesteron este sub limita normală, atunci apare dominanța estrogenică, adică
există un dezechilibru în organism cu efecte puternice. Acestea sunt: accelerarea procesului de îmbătrânire, alergii, tulburări autoimune, endometrioză, libido
scăzut, oboseală, somn agitat și lista poate să continue.
Tu îți cunoști nivelul de estrogen?
Testele de mai jos te vor ajuta să identiﬁci un eventual deﬁcit sau exces al estrogenului din organismul tău. Bifează căsuța din dreptul simptomelor care ți se
potrivesc și adună numărul de bife după ﬁecare categorie.

PARTEA A

Ai sau ai avut parte în ultimele 6 luni de...
PARTEA B

Sângerări abundente sau sângerări după menopauză?

Depresie și anxietate?

Menstruații dureroase?

Buferuri și transpirații nocturne?

Creștere în greutate în zona șoldurilor și a fundului?

Probleme de memorie?

Retenție de apă sau balonare?

Apetit sexual scăzut?

Sensibilitate la nivelul sânilor sau creșterea cupei la sutien?

Dureri în timpul contactului sexual?

Episoade de plâns fără motiv?

Sensibilitate emoțională crescută comparativ cu acum 10 ani?

Insomnie sau alte probleme de somn?

Densitate osoasă redusă?

Ai mintea încețoșată?

Leziuni cauzate de soare ce apar pe piept, față și umeri?

Sindrom premenstrual, depresie, instabilitate emoțională sau irascibilitate

Lipsa energiei pentru a practica sport?

Anxietate sau crize de nervi?

Riduri noi?

Rozacee – ten cu nuanță roșiatică?

Te trezești pe parcursul nopții?

Chisturi ﬁbroase?

O scădere a volumului și a elasticității sânilor?

Dureri de cap?

Dureri articulare?

Ai avut vezică biliară eliminată chirugical sau te confrunți cu afecțiuni asociate?

Infecții urinare?

Rezultate anormale ale testului Papanicolau?

Leziuni cauzate recent la încheieturi, umeri, șolduri și genunchi?

Endometrioza

Iritație sau uscăciune vaginală?
Incontinență urinară sau vezică urinară activă?
Ochi uscați, piele uscată sau vagin uscat?
Contacte sexuale dureroase?

Rezultat:

Rezultat:
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hormonul feminității
Vrei să știi care sunt soluțiile?
Pentru excesul de estrogen:
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Interpretarea testelor
Ai bifat mai mult de 3 simptome din
aceeași categorie? În acest caz te
confrunți cu un dezechilibru al nivelului de
estrogen.
PARTEA A – Excesul de estrogen
• 5 sau mai multe simptome bifate: Sunt
șanse foarte mari să te confrunți cu un
nivel ridicat de estrogen. Peste 80% dintre
femeile peste 35 de ani sunt afectate de
dominanța estrogenică.
• 3 sau mai multe simptome bifate: Este
posibil să ai un exces de estrogen.
PARTEA B – Deﬁcitul de estrogen
• 5 sau mai multe simptome bifate:
Probabil ai o deﬁciență de estrogen.
• 3 sau mai multe simptome bifate: Există
posibilitatea unei deﬁciențe de estrogen.

• Turmeric - Scade semniﬁcativ estrogenul. Poate să ﬁe folosit ca
și condiment în mâncare sau sub formă de supliment alimentar.
Curcumin C3 complex de la Herbagetica cu 95% curcuminoide,
ajută la reglarea estrogenului cu o cps. de 3 ori pe zi
• Evită expunerea la xenoestrogeni. Aceștia sunt compuși
chimici ce mimează efectele estrogenului în organism. Se
găsesc în obiecte din plastic, alimente conservate sau
semipreparate, pesticide, produse de curățat și produse
cosmetice.
• Înlocuiește cofeina cu un complex de plante adaptogene.
Plantele cu proprietăți adaptogene au efect toniﬁant și ajută la
echilibrul hormonal. Rhodiola 3/1 ZenForte și 5-HTP 100
ZenForte sunt două dintre cele mai bune produse cu efect
adaptogen.
• Mai puțin alcool și tutun. Alcoolul crește nivelul de estrogen și
afecteză buna funcționare a ﬁcatului.
• Evitați consumul de carne roșie. După menopauză, consumul
de carne roșie poate crește riscul de cancer la sân cu 22%.
• Sport în mod regulat. Oricum ar ﬁ, mișcarea face bine! Scade
nivelul de estrogen și reduce riscul de cancer mamar.
• Nu te culca mai târziu de ora 22:00. Somnul asigură producția
de melatonină, un hormon care scade nivelul de estrogen.
Pentru deﬁcitul de estrogen:
Extractul de Maca 0.6/4:1 - 4 cps/zi crește nivelul de
estrogen și ajută în ameliorarea efectelor menopauzei și
perimenopauzei.
Magneziul reduce bufeurile, oboseala și starea de neliniște.
Vitamina E. Este cel mai vechi remediu cunoscut pentru
eliminarea simptomelor deﬁcienței de estrogen.
O cană de cafea mai puțin. Cofeina scade nivelurile de
estrogen la femeile aﬂate la perimenopauză.
Consumă soia integrală. Studii au demonstrat că femeile care
consumă soia integrală, au parte de simptome reduse ale
deﬁcienței de estrogen.
Acupunctura. Reduce bufeurile și crește nivelul de estradiol
(estrogen bun).

herbagetica.ro

hormonii libidoului
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Androgenii sunt un grup de hormoni ce au un impact semniﬁcativ asupra energiei, libidoului, fertilității, a stării de spirit și a încrederii. Cel mai cunoscut androgen este testosteronul, hormonul responsabil pentru înclinațiile sportive,
forța, energia și încrederea. Deși este considerat un
hormon tipic masculin, și femeile au nevoie de el
într-o anumită cantitate în organism.
Ambele sexe folosesc testosteronul
pentru stimularea emoțiilor și senzațiilor erotice. La femei, s-a demonstrat că
nivelul de testosteron este strâns legat
de dorința sexulă. Un libido scăzut este
asociat cu un nivel redus al hormonului, iar un nivel ridicat cu o creștere a
dorinței. Femeile au nevoie de testosteron pentru a se simți încrezătoare și
sexy.
În cazul femeilor, un exces de testosteron, generează o gamă largă de simptome, de la neplăceri simple, precum
acneea, până la probleme cardiovasculare,
sindromul ovarelor polichistice, rezistența la
insulină, pubertate precoce și virilizare manifestată prin: lipsa ovulației, îngroșarea vocii, creșterea
forței musculare.

Tu îți cunoști nivelul de hormoni androgeni?
Testul de mai jos te va ajuta să identiﬁci un eventual exces al
androgenilor din organismul tău. Bifează căsuța din dreptul
simptomelor care ți se potrivesc și adună numărul de bife.

Ai sau ai avut parte în ultimele 6 luni de...
Nivel instabil al zahărului în sânge, hiperglicemie sau
hipoglicemie?
Dureri în perioada de mijloc a ciclului?
Pete închise la culoare și pielea este mai groasă în zona
axilei?
Fertilitate scăzută sau infertilitate?
Păr în exces pe față, piept sau brațe?
Acnee?
Părul și/sau tenul gras?
O subțiere a părului de pe cap și în același timp suferi de o
creștere excesivă a părului în alte părți ale corpului?
Episoade de agresivitate, autoritate excesivă, reactivitate
și/sau iritabilitate?
Depresie sau anxietate?

Exces sever/ virilizare:
hirsutism, mărimea clitorisului,
îngroșarea vocii, alopecie
androgenică la femei

Nivel
normal
Deficiență:
oboseală,
libido
scăzut

Exces
ușor:
acnee,
păr în
exces
pe față și
brațe

Exces
moderat:
rezistență la
insulină,
creștere în
greutate,
alopecie
androgenică
la femei

Nivelul de androgeni scade în mod normal
câte 1 până la 2%, după vârsta de douăzeci
de ani, deci excesul de androgeni apare mai
rar după menopauză.
La femeile aflate la vârstă fertilă, sindromul
ovarelor polichistice (SOP) e des întâlnit,
afectând majoritatea femeilor cu simptome
ale unui exces de androgeni.

Chisturi ovariene?
Cicluri menstruale la intervale mai mari de 35 de zile?
Polipi ﬁbroepiteliali, pe gât și partea superioară a trunchiului? (excrescențe mici, de culoarea pielii, apărute pe suprafața pielii, care apar din cauza frecării, în special în jurul
bretelelor de la sutien)
Sindromul ovarelor polichistice?
Rezultat:

hormonii libidoului
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Interpretarea testului:

Vrei să știi care sunt soluțiile?

Ai bifat mai mult de 3 simptome din aceeași categorie? În acest caz te confrunți cu un exces al
nivelului de hormoni androgeni. Aceasta este cea mai frecventă cauză endocrină a infertilității la
femei și a diabetului.

Pentru reducerea nivelului de androgeni:

5 sau mai multe simptome bifate: Este foarte posibil să ai un nivel ridicat al hormonilor androgeni.
3 sau 4 simptome bifate: S-ar putea să ai un exces al hormonilor androgeni și este indicat să îți
tratezi acest dezechilibru hormonal.
Mai puțin de 3 simptome bifate sau ești nesigură de opțiunile alese? Este recomandat să mergi la
doctor pentru a îți măsura nivelul de testosteron liber în sânge (ser) sau indicele adrogenic liber.

Știați că:
- excesul de androgeni este cea mai frecventă problemă
hormonală cu care se confruntă femeile în perioada fertilă
a vieții lor?
- androgenii alcătuiesc un grup de hormoni cu un impact
semniﬁcativ asupra energiei, libidoului, a stării de spirit și a
încrederii în forțele proprii?
Te regăsești și tu?

Uleiul de Krill Supreme Omega 3. Femeile cu mai mult Omega 3
în sânge au niveluri scăzute de androgeni și o valoare mai bună a
colesterolului. (descoperă toate beneﬁciile la pagina 27)
Suplimente cu Crom - Crom Complex Organic - 3 cps/zi. Ajută la
inversarea rezistenței la insulină, cauzată de excesul de androgeni. (vezi produsul la pagina 27)
Asigură-ți aportul de Vitamina D - 2000 Ui/zi. Se găsește în
lapte, ouă și pește. Pentru femeile cu deﬁcit de vitamina D, crește
riscul pentru sindromul ovarelor polichistice.
Mănâncă alimente bogate în zinc. Zincul joacă un rol important
în dezvoltarea sexuală, menstruație și ovulație.
Palmierul pitic. Îmbunătățește simptomele de hiperandrogenism la femei.
Slăbește și fă sport! Scăderea în greutate reglează menstruațiile,
normalizează androgenii și reduce factorii de risc cardiovascular.
Consumă ﬁbre. Fibrele ajută la eliminarea testosteronului din
organism, ajutând la mențierea sa în parametrii normali.
Mănâncă mai multe proteine organice. Pentru a reduce nivelul
de androgeni, mănâncă carne de pui și curcan crescuți organic și
pește cu un conținut redus de mercur.
Încearcă acupunctura. Stimulează ovulația regulată mai ales în
cadrul femeilor cu sindromul ovarelor prolichistice. Astfel se pot
evita medicamente speciﬁce pentru inducerea ovulației.

herbagetica.ro

Libidoul
Orice femeie are dreptul deplin de a se bucura de o viață sexuală activă, un libido constant, dorințe și vise pe plan emoțional. Cele care simt că nu există
cale de întoarcere, ﬁți fără griji, redobândirea tonusului vostru sexual este un lucru mai ușor decât credeți.
Orice femeie știe că în unele săptămâni "cheful pentru sex" este diferit de alte săptămâni. Așadar, de ce nu este libido-ul constant? Dacă te confrunți cu ﬂuctuații
ale libidoului, acesta ar putea ﬁ afectat de o serie de cauze:
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Schimbări hormonale - Corpul se bazează pe o balanță sensibilă a hormonilor: estrogen, progesteron, testosteron, hormoni tiroidieni,
cortizol, etc. Fiecare are un rol bine deﬁnit, însă colaborează sinergic cu ceilalți hormoni formând un echilibru sensibil. Când acest echilibru
este deranjat, poți ajunge la:

Sindromul premenstrual, care este determinat de un nivel ridicat de estrogen. Acesta însoțește scăderea libidoului
cu migrene, oboseală și letargie, dureri de sâni, crampe abdominale și stări de depresie.
Scăderea nivelului de estrogen, un sindrom care apare mai ales la menopauză și are ca simptome:
scăderea nivelului de serotonină și apariția oboselii, a insomniilor și a depresiei, uscăciune vaginală,
durere la contactul sexual și ridarea prematură a pielii, ce duc la un nivel de stimă personală scăzut
(regăsește la pagina 26 detalii despre tratamentul cu Maca 0.6/10:1 ZenForte).
Deﬁciența de progesteron, care se poate datora unei tiroide leneșe, atrage după sine îngroșarea
mucoasei uterine ce duce la endometrioză (dureri puternice în timpul menstruației) și stări de depresie
asociate cu reținerea de apă și luarea în greutate (aﬂă mai multe despre remediile Vitex 0.5/10 ZenForte
la pagina 22 și Krill Oil Supreme Omega 3 la pagina 27).
Nivelul scăzut de testosteron afectează sexul feminin la orice vârstă, dar mai ales în
perioada de tranziție spre menopauză sau perimenopauză. Testosteronul este hormonul
libidoului, iar scăderea lui duce la indispoziție, oboseală constantă și chiar atroﬁe vaginală.
(produsele Men și Venus ZenForte pe care le regăsești la paginile 22-23 te pot ajuta)
Cauze psihologice – Factorul cel mai nociv din viața unei femei este stresul. Acesta
poate duce la probleme de natura psihologică ca anxietatea și depresia care, la
rândul lor, duc la o stimă de sine scăzută. (citește mai multe despre tratamentul cu
Rhodiola 3/1 ZenForte la pagina 16). Stresul afectează somnul ceea ce duce la
dezechilibre mari în organism iar insomniile netratate afectează puternic echilibrul
hormonal (vezi mai multe detalii la pagina 24 - SLEEP DUO AM/PM ZenForte pentru
echilibrare și somn).
Satisfacția sexuală depinde și de starea de sănătate a organismului. De aceea, ar ﬁ
bine sa alegi suplimente nutritive care au efecte stimulatoare asupra imunității, circulației sanguine, funcționării sistemului nervos și echilibrului hormonal.

herbagetica.ro

Stresul și somnul
Stresul este reacția oganismului față de schimbare. Ești obosită? Ai un somn agitat? Ai diﬁcultăți
de concentrare? Ai un sentiment de apatie și o
lipsă de motivație? Toate acestea sunt simptome
comune de epuizare.
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Deși nu s-a recunoscut în mod oﬁcial, stresul a
ajuns să ﬁe boala secolului XXI. Este boala cu cea
mai mare creștere în rândul populației în ultimii
ani. Cea mai avansată formă de stres este epuizarea, un diagnostic de care mulți medici se feresc.
Cel mai corect indicator care anunță instalarea
epuizării este nivelul ridicat de cortizol. Factorii
de stres emoțional generează secreția în exces de
glucorticoizi. Astfel, se întâmplă frecvent ca nivelul de cortizol să ﬁe prea ridicat, dar și prea
scăzut în decursul aceleiași zile.

Disponibilitatea permanentă, munca în exces, efortul de a
îndeplini cât mai multe sarcini simultan și excesele din dietă
cauzează o încărcătură negativă asupra organismului.
Știați că:
Epuizarea poate afecta pe oricine! Soluția comodă, este cea
de a prescrie antidepresive, fără a face analize pentru a
veriﬁca dacă există probleme hormonale. Rădăcina problemei este, în majoritatea cazurilor, un dezechilibru endocrin.
Somnul este cel mai afectat în caz de stres. Dacă nivelul de
cortizol este ridicat seara atunci ne va ﬁ afectat și somnul
ceea ce înseamnă că toate glandele endocrine nu se pot
„odihni” peste noapte și vor ﬁ suprasolicitate. Dacă sunt
suprasolicitate, sunt obosite. Dacă sunt obosite apar dereglările hormonale și uite așa, ne învârtim într-un cerc vicios.

Dar care este soluția atunci?
• Identiﬁcă la un consult de specialitate tipologia dezechilibrului
endocrin și adoptă pașii necesari pentru stabilizare.
• Elimină factorii de stres reali precum expunerea la toxinele din
mediu, dar și cei emoționali.
• Formula pentru somn SLEEP DUO AM/PM ZenForte, un produs
cu compuși adaptogenici care se administrează dimineața, AM
și o variantă PM care se administrează seara pentru somn
odihnitor.
• Reinventarea stilului de viață: optimizează-ți nutriția, nu chiuli
de la mișcare și sport și antrenează-ți mintea să gândească
altfel.

Stresul crește:
• cortizolul
• DHEA
• testosteronul
Stresul scade:
• hormonii tiroidieni
• estrogenul și progesteronul
• somatotropina
• melatonina
Efectele stresului asupra hormonilor

• cele mai multe femei epuizate
suferă de fapt de o dereglare a
glandelor suprarenale și se
regăsesc
în:
rezistență
la
insulină, imunitate scăzută, țesut
adipos mult în jurul taliei,
oboseală, tensiune și proastă
dispoziție?

Stresul și somnul
Tu îți cunoști nivelul de stres?
Testul de mai jos te va ajuta să identiﬁci nivelul de stres pe care îl resimte corpul tău. Bifează nota asociată cu răspunsul care ți se potrivește.

niciodată

rar

uneori

destul de des

întotdeauna

• Te simți obosită?
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• Nu te poți relaxa?
• Ai diﬁcultăți în a lua decizii?
• Inima să îți bată foarte tare și ai respirația accelerată?
• Simți că nu ai mintea limpede?
• Mănânci prea puțin sau prea mult?
• Ai dureri de cap?
• Te simți blocată emoțional?
• Te gândești la probleme constant pe parcursul zilei?
• Ai probleme cu somnul: adormi greu, te trezești des pe parcursul nopții,
ai coșmaruri, îți este greu să te trezești dimineața, etc.?
• Îți este greu să ﬁi optimistă?
• Iei decizii riscante sau acționezi în detrimentul sănătății proprii?
• Ai dureri de spate și gât, sau simți o tensiune dureroasă în alte zone ale corpului?
• Consumi mai multă cofeină sau nicotină decât în mod normal?
• Te simți copleșită și neputincioasă?
• Ai ticuri nervoase: îți rozi unghiile, scrâșnești din dinți, simți nevoia să miști constant
o parte a corpului?
• Uiți diverse lucruri cum ar ﬁ numele persoanelor pe care le-ai cunoscut recent,
unde ți-ai pus cheile, ce s-a discutat la ultima ședință?
• Ai probleme cu stomacul: greață, vărsături, diaree sau constipație?
• Ești irascibilă și te superi repede?
• Ai schimbări dese de dispoziție și te simți încărcată emoțional?
• Îți este greu să te concentrezi?
• Îți este greu să crezi că viața are sens?
• Ești retrasă și distantă față de alte persoane?
• Consumi alcool și/sau droguri pentru a putea face față?
• Performanțele la locul de muncă au scăzut și ai diﬁcultăți în a-ți duce sarcinile
până la capăt?
Adună toate punctele și vezi în ce interval de stres te încadrezi. Rezultat:

Stresul și somnul
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SCORUL
OBȚINUT

REZISTENȚA LA STRES

0-25

Te descurci foarte bine!
Stresul nu îți stă în cale. Ești o persoană echilibrată, calmă și relaxată! Se pare
că ai un stil de viață sănătos, iar asta de ajută să faci față cu brio factorilor de
stres. Ține-o tot așa!

26-50

Ești la limită!
Totul este sub control, scorul tău indică un nivel tolerabil de stres. Stilul tău de
viață îți permite să abordezi situațiile stresante într-un mod echilibrat, neagresiv. Chiar și așa, riscul de a deveni copleșită de situație este destul de mare.
Este recomandat să te hidratezi și poate chiar să introduci în dieta ta suplimente ce îți cresc rezistența la stres.

51-75

Nu faci față foarte bine.
Atenție, te aproprii de zona periculoasă! Rezultatul obținut indică faptul că ai o
sensibilitate crescută la stres. Cu siguranță ai deja parte de unele simptome
asociate stresului care îți inﬂuențează negativ starea de bine. Primul pas este
să identiﬁci factorii de stres și să încerci să îi elimini. Readu calmul și relaxarea
în viața ta, în primul rând prin a-ți asigura un somn bun, complet și odihnitor.

76-100

Nu faci față deloc stresului.
Stare de ALERTĂ! Sănătatea și starea ta de bine sunt în pericol! Scorul tău
arată că ai parte de foarte mult stres și nu ai uneltele potrivite pentru a face
față. Fă un pas înapoi, și evaluează-ți stilul de viață și starea de sănătate.
Identiﬁcă și elimină factorii de stres și ajută-ți corpul să facă față mai bine
prin dietă, mișcare și odihnă suﬁcientă.

RHODIOLA 3/1 ZenForte

reduce hormonul stresului, cortizolul
16

Rhodiola Rosea, supranumită “rădăcina de aur”, este o plantă remarcabilă, ce conține principii active
care au efect: adapogen, antistres, antioxidant, antidepresiv și anti-oboseală. Un excelent
tonic natural, Rhodiola sporește activitatea bioelectrică a creierului, îmbunătățește
memoria și sporește energia creierului. De asemenea, accelerează recuperarea după
munca grea, reglează ciclul menstrual și stabilizeaza funcțiile endocrine.
Studiile efectuate de-a lungul anilor, au demonstrat
că adaptarea la stres a organismelor tratate cu
Rhodiola, se bazează pe nivelul crescut al unor
neurotransmițători ai creierului, cum ar ﬁ: serotonină și dopamină.

produs destinat atât femeilor
cât și bărbaților

Extractul de Rhodiola Rosea, standardizat în salidrozide 1%, prezintă o serie
de compuși naturali care cresc capacitatea organismului de a se adapta la stresul
metabolic (ﬂuctuații de colesterol, glicemie, ﬂuctuații ale tensiuii arteriale, scăderea
imunității, disfuncții hormonale), precum și la stresul psihic (scăderea performanței muncii,
tulburări de somn, apetit scăzut, iritabilitate, hipertensiune, dureri de cap și oboseală).
Extractul de Rhodiola Rosea, standardizat în 3% rozavine, conform cercetărilor științiﬁce, duce la o
ameliorare vizibilă a anxietății și stării de nervozitate asociate cu prezența stresului și a tulburărilor
sistemului nervos.

Beneﬁcii

• adaptogen
• antistres
• antioxidant
• antidepresiv
• anti-oboseală

• sporește activitatea bioelectrică a creierului
• îmbunătățește memoria și sporește energia creierului
• accelerează recuperarea după munca grea
• reglează ciclul menstrual
• stabilizează funcțiile endocrine

Studii de caz:
1. Olsson, Erik M; von Schéele, Bo; Panossian, Alexander G, A randomised, double-blind, placebo-controlled, parallel-group study of the standardised extract shr-5 of the
roots of Rhodiola rosea in the treatment of subjects with stress-related fatigue. Planta medica 75, No. 2 2009, pp. 105-112.
2. A.A. Spasov, G. Wikman, V.B. Mandrikov, I.A. Mironova, V.V. Neumoin A double-blind, placebo-controlled pilot study of the stimulating and adaptogenic effect of Rhodiola
rosea SHR-5 extract on the fatigue of students caused by stress during an examination period with a repeated low-dose regimen Phytomedicine, 7 (2000), pp. 85-89

Administrare: 1-3 cps/zi

RHODIOLA 3/1 ZenForte

reduce hormonul stresului, cortizolul

În afecțiunile de tulburări hormonale, întâlnite atât la bărbați cât și la femei, Rhodiola Rosea modulează axa hipotalamus,
glandele suprarenale și tiroida, prin reglarea nivelului hormonului CTR (corticotropina), hormonului ACTH
(adrenocorticotropină), beta-endorﬁnelor, catecolaminelor (adrenalină și noradrenalină), al corticosteroizilor
(aldosteron, cortizon, DHEA-dehidroepiandrosteron, androgen, progesteron și estrogen). Astfel, s-a dovedit
prin studiile efectuate, sporirea fertilității, chiar și pentru cei care au mai încercat tratamente
medicamentoase alopate înainte.
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Tiroida este una dintre cele mai mari glande endocrine (secretă hormonii direct în sânge) în organism. Controlează
cât de repede organismul folosește energie, produce proteine și controlează cât de sensibil ar trebui organismul
să ﬁe față de alți hormoni. Studiile efectuate au observat la persoanele care au un nivel scăzut de hormoni
tiroidieni, faptul că se confruntă cu oboseală, depresie și capacitatea scăzută de a-și îndeplini activitatea zilnică.
Studiile neuroendocrine au demonstrat că Rhodiola Rosea a îmbunătățit funcția tiroidala fără a provoca
hipertiroidism. În plus, glanda Timus a funcționat mult mai bine și a fost protejată de involuția care apare odată
cu înaintarea în vârstă.
Zincul este un mineral implicat în multe dintre activitățile corporale, în primul rând în menținerea unui sistem
endocrin sănătos și în promovarea unei balanțe hormonale optime. Fiind un puternic antioxidant, zincul
micșorează efectele stresului asupra organismului și încetinește procesul de îmbătrânire. De asemenea acesta joacă
un rol esențial în promovarea fertilității pentru ambele sexe.
Extractul de Acerola cu 17% vitamina C naturală este unul dintre cei mai siguri și mai eﬁcienți nutrienți pentru organismul nostru.
Printre beneﬁciile sale se numară protejarea organismului împotriva deﬁciențelor imunitare, a bolilor cardiovasculare, a problemelor
prenatale, a bolilor de ochi și chiar împotriva îmbătrânirii pielii. Datorită prezenței Vitaminei C în rețeta produsului Rhodiola Rosea,
acesta are capacitatea de a crește puterea de absorbție în corp a tuturor ingredientelor.

Schemă de tratament
pentru STRES:

Schemă de tratament
epuizare și insomnie:

• Rhodiola 3/1 ZenForte - 1 cps/zi dimineața

• Rhodiola 3/1 ZenForte - 1 cps/zi dimineața

• 5 HTP 100 ZenForte - 1 cps/zi la prânz

• Maca 0,6/4:1 ZenForte - 1 cps/zi la prânz

• Krill Oil Supreme Omega 3 - 2 cps/zi

• Sleep DUO AM/PM - AM 1 cps/zi dimineața,

• Vitamina C Organică - min. 1 cps/zi

Compoziția per capsulă:
Rhodiola extract standardizat 3% rosavine, 1% salidrozide ..................................... 400 mg
Acerola extract standardizat cu 17% vitamina C ................................................................... 25 mg
Zinc 100000 mcg/g ........................................................................................................................................ 25 mg

PM 1 cps/zi seara

herbagetica.ro
RHODIOLA 3/1 ZenForte este standardizată în:
SALIDROZIDELE cresc nivelul de energie și îmbunătățesc imunitatea
ROSAVINELE reduc anxietatea și ridică starea de spirit

5-HTP 100 ZenForte

crește hormonul fericirii, serotonina
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Griﬀonia Simplicifolia este o plantă foarte bogată în 5-hidroxitriptofan (5-HTP), o moleculă convertită
de organismul uman în serotonină. Griﬀonia este un adaptogen, precursor și intermediar metabolic
în biosinteza neurotransmițătorilor serotonină și melatonină.
Administrarea griﬀoniei crește nivelul de serotonină din creier, adică a "hormonului fericirii".
Adaptogenii sunt substanțe remarcabile, unice în lume, care cresc abililitatea organismului de a se adapta la factori stresori interni și externi și
normalizează funcțiile metabolice. Datorită lor, organismul nu mai
ajunge în faza de epuizare ﬁzică și psihică datorată stresului și
ramâne în faza de adaptare la stres.
Nivelul de serotonină din creier este esențial pentru numeroase
aspecte ale vieții. Serotonina este responsabilă pentru dispoziția
psihică și starea de bine, precum și pentru un somn odihnitor.
Obezitatea, sindromul premenstrual, migrenele, depresia, anxietatea și insomnia au fost asociate cu un nivel redus al serotoninei.
Aceasta joacă un rol important în controlul nervozității, iritabilității, temperaturii corporale, dispoziției, somnului, vieții sexuale, apetitului și
metabolismului, precum și în cazul senzației de vomă. Studiile efectuate au
arătat că 5-HTP poate ﬁ beneﬁc în caz de depresie, anxietate și atacuri de
panică. De asemenea, contribuie la îmbunătățirea calității somnului.

Compoziția per capsulă:
Griﬀonia extract standardizat 30% 5-HTP .....................................................................................335 mg
Floarea Pasiunii extract standardizat cu 3.5% vitexină........................................................ 30 mg
Magneziu marin extract standardizat cu 55% Magneziu.................................................. 30 mg
Acerola extract standardizat cu 17% Vitamina C naturală .............................................. 30 mg
Vitamina B6 ..................................................................................................................................................................10 mg

Administrare: 1-3 cps/zi

Studii de caz:
1. Sănătatea sistemului nervos: Takahashi S, Kondo H, Kato N. Effect of L-5- hydroxytryptophan on brain monoamine metabolism and evaluation of its
clinical effect in depressed patients. J Psychiatr Res 1975;12:177-187.
2. Nivel normal serotonină: Gendle MH, Young EL, Romano AC. Effects of oral 5-hydroxytryptophan on a standardized planning task: insight into possible
dopamine/serotonin interactions in the forebrain. Hum Psychopharmacol. 2013;28:270-3.

5-HTP 100 ZenForte

crește hormonul fericirii, serotonina
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Vitaminele C şi B6 sunt co-factori importanţi în bioprocesul de conversie a 5-HTP în serotonină.
Vitamina B6 ajută la stimularea și creșterea nivelului de serotonină. Are un impact major asupra
funcțiilor creierului, ameliorează simptomele depresiei și previne activitatea eratică a creierului.
Passiﬂora este unul din cele mai bune anxiolitice și somnifere. Această plantă este un adjuvant
contra anxietăţii, contra atacurilor de panică, contra insomniei și a tulburărilor conexe. Frunzele și
rădăcinile de Passiﬂora conțin compuși numiți alcaloizi, care acționează ca inhibitori naturali ai MAO
(monoaminooxidaza). Inhibitorii MAO ajută în metabolismul neurotransmițătorilor bunei dispoziții,
serotonina și norepinefrina. Acest lucru determină o stare de calm, dar și un sentiment de bine.
Passiﬂora contribuie la reducerea sentimentului de anxietate și diminuează simptomele stresului prin
intensiﬁcarea circulației substanțelor chimice de promovare a sentimentului de fericire.
Magneziul este un mineral stocat în țesuturile corpului care intervine în numeroase reacții enzimatice
intracelulare. El participă la transmiterea neuromusculară a inﬂuxului nervos și este deseori
considerat drept remediu natural împotriva stresului. Deﬁcitul de magneziu se poate traduce prin
anxietate, atacuri de panică, moral scăzut, iritabilitate, diﬁcultăți de concentrare a atenției. Magneziul
este un mineral cu puternice efecte de relaxare. Când sistemul nervos central nu primește suﬁcient
magneziu, apar manifestări de natură psihologică.

Schemă de tratament
pentru STRES:
• 5 HTP 100 ZenForte - 1 cps/zi la prânz
• Krill Oil Supreme Omega 3 - 2 cps/zi
• Vitamina C Organică - min. 1 cps/zi
În cazul în care există și diﬁcultăți de somn se recomandă
administrarea pachetului SLEEP DUO AM/PM ZenForte
Sleep DUO AM - 1 cps dimineața
Sleep DUO PM - 1 cps seara

herbagetica.ro

VITEX 0.5/10 ZenForte

crește hormonul fertilității, progesteronul

Fructul castității sau Vitex Agnus Castus este una dintre cele mai eﬁciente plante în privința sporirii fertilității la femei. Are o mulțime de beneﬁcii asupra sănătații tractului genital, secreției de hormoni în vederea reproducerii și combaterii efectelor sindromului premenstrual.
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destinat femeilor

Deoarece Vitex nu conține hormoni, are o acțiune favorabilă, blândă și directă asupra corpului. Spre deosebire de un medicament
sintetic raﬁnat care forțează organismul să se schimbe, Vitex lucrează pentru a hrăni și susține sistemul, generând echilibru pe
termen lung.
Nivelul scăzut de progesteron în sânge este o posibilă cauză pentru sterilitatea feminină. Vitex 0.5/10 Zen Forte mărește nivelul de
progesteron și de hormon luteinizant și scade nivelul de prolactină. Astfel, ajută organismul să-și mărească producția proprie de
hormon luteinizant (care promovează ovulația), care, la rândul său, crește nivelul progesteronului în timpul fazei luteale a ciclului.
S-a demonstrat că Vitex stimulează formarea corpusului luteal. Corpusul luteal este responsabil pentru secreția de progesteron.
Potrivit cercetărilor din ultimii ani, Vitex conține hormoni naturali incluzând progesteron, testosteron și androstenedione și compuși precum ﬂavonoide, uleiuri volatile și alcaloizi. Aceste ingrediente medicinale puternice contribuie la echilibrarea efectelor
creșterii hormonilor în timpul ciclului menstrual care provoacă sângerări și crampe abdominale.

Studii de caz:
1. Milewicz A, Gejdel E, Sworen H, Sienkiewicz K, Jedrzejak J, Teucher T,
et al. Vitex agnus castus extract in the treatment of luteal phase defects
due to latent hyperprolactinemia. Results of a randomized
placebocontrolled double-blind study]. Arzneimittelforschung 1993;
43:752-6.

Schemă de tratament în
deficiența de progesteron:
• Vitex 0.5/10 ZenForte - 1 cps. de 3 ori/zi
• Vitamina C Organică - minim 500 mg/zi
• Extract de Sunătoare - 300 mg/zi
• Calciu Organic - 600 mg/zi
• Magneziu Organic cu vit. B complex - 200 mg/zi

2. Probst V, Roth O. On a plant extract with a hormone like effect. Dtsch

Administrare: 1-3 cps/zi

Med Wschr 1954; 79:1271- 4.
3. Liu J1, Burdette JE, Sun Y, Deng S, Schlecht SM, Zheng W, Nikolic D,
Mahady G, van Breemen RB, Fong HH, Pezzuto JM, Bolton JL,
Farnsworth NR., Isolation of linoleic acid as an estrogenic compound
from the fruits of Vitex agnus-castus L. (chaste-berry)., Phytomedicine.
2004 Jan;11(1):18-23.

Schemă de tratament pentru fertilitate:
Pentru femei:
Pentru bărbați:
• Vitex 0.5/10 ZenForte - 1 cps. de 3 ori/zi
• Vitamina C Organică - minim 500 mg/zi
• Venus ZenForte - 1 cps/zi
• Krill Oil Supreme Omega 3 - 2 cps/zi

• Man ZenForte - 1 cps. de 3 ori/zi
• Vitamina C Organică - minim 500 mg/zi
• Sleep DUO AM/PM - 1 cps dimineața/1 cps seara
• Maca 0.6/4:1 - 1 cps/dimineața

VITEX 0.5/10 ZenForte

crește hormonul fertilității, progesteronul
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Vitex 0.5/10 Zen Forte reduce
avansarea și simptomele endometriozei. Peste 80 % dintre
femei suferă de această afecțiune într-o proporție mai mare sau
mai mică. Deși nu este tratată cu
seriozitate duce de cele mai multe ori
la infertilitate. Endometrioza duce la
creșterea mucoasei care tapetează pereţii
interni ai uterului și migrarea celulelor de endometru în alte părți ale organismului provocând
tumori benigne sau maligne în timp: în ovare,
trompe uterine, pe peretele abdominal intern,
vezica urinară, intestin sau chiar inimă.
Unul dintre studiile publicate în “Journal of Women's Health
& Gender-Based Medicine” în anul 2000, demontrează eﬁcacitatea Vitex în simptomele premenstruale.
Conform rezultatelor studiului deschis din Germania, 93% dintre
participanții la studiu au raportat că simptomele lor premenstruale
au scăzut sau au dispărut cu totul după tratamentul cu Vitex pe
parcursul a trei cicluri menstruale. Potrivit anchetatorilor, simptomele premenstruale au fost asociate cu până la 150 de simptome
diferite, dintre care majoritatea se încadrează în patru complexe
clasice de simptome deﬁnite ca depresie, anxietate, poftă și hiperhidratare.
La sfârșitul studiului, s-au observat scăderi semniﬁcative în frecvența tuturor simptomelor. În ceea ce privește tolerabilitatea, 94%
dintre femei au evaluat extractul de Vitex ca bun sau foarte bun și
nu au fost raportate efecte secundare grave.

Vitamina C este unul dintre cei mai siguri
și eﬁcienți nutrienți naturali ce ajută
corpul în protejarea împotriva deﬁciențelor imunitare.
Este utilă în cazul asteniei, acidul ascorbic
având efect tonic, dar şi în cazul insomniilor
ori anxietăţii, deoarece contribuie la sintetizarea serotoninei, substanţă responsabilă pentru
stările de calm şi fericire.
Datorită substanței active, vitamina C din extractul de
acerola este un bio-potențator al tuturor ingredientelor
prezente în produsul Vitex 0.5/10 Zen Forte.

DUBLĂ STANDARDIZARE 0,5% agnuside și 10% ﬂavonoide:
AGNUSIDELE au impact pozitiv în reproducerea feminină datorită
efectului asupra glandei hipofize
FLAVONOIDELE sunt antioxidanți puternici cu acțiune împotriva
radicalilor liberi

Compoziția per capsulă:

Administrare: 1-3 cps/zi

Vitex (Mielărea) extract standardizat cu 0,5% agnuzide .................................... 300 mg
Vitex (Mielărea) extract standardizat cu 10% ﬂavonoide .................................... 110 mg
Acerola extract standardizat cu 17% vitamina C naturală..................................... 10 mg

herbagetica.ro

VENUS ZenForte

pasiune feminină

După o zi lungă de muncă, ajungi acasă și partenerul tău abia așteaptă să faceți sex. Dar tu…nu. Te simți obosită și libidoul tău parcă a ajuns la pământ?
Crezi că ești singura? Aproximativ o treime din femeile adulte suferă de un libido scăzut ce intervine în calitatea vieții lor.
VENUS, noul produs creat special pentru femei, contribuie la creșterea libidoului pe perioadă îndelungată și constantă prin refacerea echilibrului
psiho-emoțional și hormonal. Extractele din plante cu efect calmant și analgezic, contribuie mai întâi la înlăturarea cauzelor care duc la scăderea
libidoului, ca mai apoi extractele din plante cu efect afrodisiac, tonic și revitalizant să susțină creșterea acestuia în mod natural.
Extractul de Rhodiola Rosea standardizat cu 3.0% rosavine și 1.0 % salidrozide este
eﬁcient în îmbunătățirea stării afective și reducerea depresiei. Fiind un adaptogen, stimulează capacitatea de adaptare a organismului la stresul metabolic şi cel
psihic, îmbunătăţeşte funcţiile sistemului nervos, creşte performanţele întregului
organism şi capacitatea de reacţie a acestuia. Așadar, eliminând stresul și anxietatea
(cauzele cele mai frecvente ale libidoului scăzut), Rhodiola Rosea susține acțiunea
celorlalte plante de a îmbunătăți viața sexuală a femeilor.
Extractul de Damiană 10:1 - este recomandat în cazurile de hipoactivitate sexuală.
Bogată în tanini, alcaloizi, ﬂavonoide și uleiuri volatile, Damiana are proprietăți
afrodisiace, antidepresive, similare cu cele ale secreției de testosteron.
Extractul de Maca 0,6% glucozinolate - datorită conținutului ridicat de nutrienti, are
efecte revitalizante asupra organismului. Susține sănătatea organelor genitale,
menținând astfel un nivel al libidoului ridicat, prin efectele sale afrodisiace. Pe lângă
aceste efecte asupra organismului, Maca este și un adaptogen, ajutând organismul
să facă față stresului și oboselii, fapt care va mări apetitul sexual, adesea afectat din
cauza stresului.
Extractul de Ginseng Chinezesc standardizat cu 12% ginsenozide - este folosit
pentru capacitatea sa adaptogenică şi tonică, în special în situaţiile de activitate
ﬁzică sau mentală ridicată. Ginsengul acționează în mod direct asupra organelor
sexuale și asupra sistemului nervos central, oferind creșterea dorinței sexuale și
satisfacției.

Administrare: 1-3 cps/zi

Compoziția per capsulă:

Extractul de rădăcină de Ghimbir standardizat cu 5% gingerol - are efect afrodisiac, stimulează circulația sanguină și dirijează ﬂuxul de sânge către organele genitale, astfel contribuind la creșterea libidoului. Nu numai potențator al dorințelor sexuale, ci și revitalizator al întregului organism, ghimbirul contribuie la starea de bine a
întregului organism, ajutând la creșterea rezistenței, la stres și oboseală. Datorită
substanței active - gingerolul, ghimbirul este un potențator al tuturor ingredientelor
prezente în produsul VENUS.

Rhodiola extract standardizat 3% rosavine, 1% salidrozide ...... 120 mg Maca extract 4:1 ..................................................................................................... 60 mg
Damiana extract 10:1 .......................................................................................... 120 mg Ginseng chinezesc extract standardizat 12% ginsenozide . .. 40 mg
Maca extract standardizat 0,6% glucosinolate ........................... 60 mg Ghimbir rădăcini extract standardizat 5% gingerol .............. 20 mg
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MAN ZenForte

vigoarea, performanță masculină

Scăderea libidoului li se întâmplă multor bărbați, dar
puțini dintre ei vorbesc despre asta. Până la urmă,
virilitatea este piatra de bază a bărbăției. Există ideea
aceea preconcepută că “bărbații adevărați întotdeauna
au chef”. Cât mai departe de adevăr!

Zincul - Este și un puternic antioxidant, ﬁind
implicat activ în menținerea unui mediu endocrin
sănătos și o balanță hormonală optimă. Deﬁcitul de zinc
reduce fertilitatea și grăbește îmbătrânirea.

Mulți bărbați au un libido scăzut din diverse motive. Noul
concept MAN, prezintă cel mai puternic amestec de plante cu
efect afrodisiac, tonic și revitalizant. Rețeta pe bază de extracte
cunoscute pentru capacitatea lor de creștere a performanțelor sexuale
masculine, face din produsul MAN cel mai bun aliat în lupta pentru îmbunătățirea vieții sexuale.
Extract Rhodiola Rosea - Proprietățile adaptogene ale plantei ajută la eliminarea în mod natural a oboselii, a stresului, a anxietății, principale cauze ale
disfuncției erectile și libidoului scăzut în rândul bărbaților. Sistemul nervos autonom transmite creierului senzația de dorință, prin intermediul acetilcolinei
prezente în rhodiola, care stimulează celulele organelor genitale să elibereze
oxidul de azot pentru expansiunea vaselor de sânge.
Extract Maca standardizat cu 0,6% glucosinolate - Maca lucrează pentru a
susține nivelurile sănătoase de testosteron, sporind astfel energia, rezistența
și vitalitatea. De peste 2000 de ani indigenii din Peru au folosit Maca pentru a
stimula fertilitatea umană și pentru mărirea numărului de spermatozoizi și îmbunătățirea calității spermei.
Brânca Ursului - Este bogtă în urocumarine, poline, colină, ﬁtosteroli, acizi
organici, bioﬂavonoide, taninuri şi uleiuri volatile, toate acestea având efecte
afrodisiace, acţiune vasodilatatoare (îmbunătăţeşte ﬂuxul sângelui din zona
genitală) și stimulatoare a activităţii locale nespeciﬁce (la nivel renal şi genital).
Extract Panax Ginseng Chinezesc standardizat cu 12% ginsenozide - Cele mai
importante substanţe active din rădăcinile de ginseng sunt ginsenozidele,
acestea avand efecte sedative (acționând asupra stresului), anticonvulsivante,
dar și proprietăți stimulante asupra sistemului nervos. Studiile efectuate la
bărbați arată că ginsengul poate ajuta la tratarea disfuncției erectile și la creșterea ﬂuxului sanguin.
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Seleniu - În organismul bărbaților, o cantitate mare de seleniu, este concentrată în
testicule, canalele seminale și prostată.
Seleniul este necesar astfel pentru motilitatea spermatozoizilor, de aceea sporește
fertilitatatea masculină.
Extract Serenoa Repens - Nivelurile scăzute
ale testosteronului sunt asociate cu libidoul
scăzut la bărbați. Serenoa Repens poate
stimula libidoul prin creșterea nivelului
de testosteron. La bărbați, producția
de spermă este ghidată de testosteron astfel Serenoa Repens poate
crește fertilitatea masculină prin
creșterea nivelului de testosteron al
organismului.
Extract de rădăcină de Ghimbir standardizat cu
5% gingerol - Ghimbirul ajută la creșterea ﬂuxului
de sânge la nivelul organelor genitale având
proprietatea de a dilata vasele de sânge, astfel încât
să ﬁe mai largi și capabile să transporte mai mult
sânge. Datorită gingerolului, ghimbirul are proprietatea de a crește puterea de absorbție a tuturor
ingredientelor produsului MAN.

Compoziția per capsulă:
Rhodiola extract standardizat 3% rosavine, 1% salidrozide .................. 80 mg

Serenoa Repens extract standardizat 45% acizi grași ............................. 80 mg

Maca extract standardizat 0,6% glucosinolate ............................................. 100 mg

Zinc 100000 mcg/g ................................................................................................................. 20 mg

Brânca Ursului pulbere ...................................................................................................... 100 mg

Seleniu 2000 cpm ...................................................................................................................... 20 mg

Ginseng chinezesc extract standardizat 12% ginsenozide ................. 30 mg

Ghimbir rădăcini extract standardizat 5% gingerol ...................................... 20 mg

Administrare: 1-3 cps/zi

herbagetica.ro
Formulă puternică cu

5 EXTRACTE

SLEEP DUO AM/PM ZenForte
Noul concept SLEEP DUO AM/PM conține două produse cu formulări
puternice ce au la bază numai extracte și este gândit să lucreze cu organismul tău pe două direcţii. O variantă cu compuși adaptogenici care se
administrează dimineața, AM și o variantă PM care se administrează
seara pentru somn odihnitor.

Produsele se administrează numai împreună fiind o formulă gândită
să trateze atât cauzele, cât și efectele STRESULUI și SOMNULUI.

Sleep DU
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SLEEP DUO AM conține extracte din plante, numite adaptogene, care ajută echilibrarea neuro-hormonală
a organismului. Somnul este vital. Fără el, omul nu poate să supravieţuiască. Organismul poate să supravieţuiască fără mâncare, doar cu apă, chiar și 3 săptămâni, în schimb, dacă îl privezi de somn, după numai 10
zile, poate să moară.
Cel mai puternic influențator al disturbării somnului este stresul. Reţeta produsului SLEEP DUO AM ajută
la diminuarea efectelor stresului, la menţinerea echilibrului psiho-emoțional, adjuvant în ameliorarea stărilor de nervozitate, stres și anxietate. Toate acestea ajută corpul să facă față stresului de peste zi.
Extractul de Rhodiola Rosea. Este o plantă adaptogenă, aceasta ajută organismul să se adapteze mult mai
ușor la stresul metabolic și cel psihic, îmbunătăţește funcţiile sistemului nervos, crește performanţele
întregului organism și capacitatea de reacţie a acestuia.
Extractul de Griffonia Simplicifolia 30% 5-HTP este o plantă specială datorită prezenţei vitaminelor A, B,
C, E și a mai multor minerale, dar în special a activului 5-HTP, derivat al triptofanului. Ajută la menţinerea
moralului, la controlul stresului și la reglarea somnului.

+

Vitamina B6 se regăsește în această formulă datorită capacităţii sale de a crește rata de absorbţie a Grifoniei Simplicifolia. Vitamina B6 este esențială pentru metabolismul aminoacizilor necesari în sinteza neurotransmițătorilor dopamină și serotonină, importanţi pentru funcționarea sistemului nervos.
Extractul de Ginseng Chinezesc cu 12% ginsenozide mărește eficienţa fizică și mentală, precum și capacitatea de adaptare a organismului în condiţii de stres și de suprasolicitare.
Magneziul, mineralul bunei dispoziţii, are un efect benefic pentru sănătatea organismului uman. Serotonina, responsabilă pentru relaxarea sistemului nervos și pentru controlul stării generale de bine, este strâns
legată de existenţa magneziului în organism.
Extractul din rădăcină de ghimbir cu 5% gingerol ajută la o sinergie a formulei SLEEP DUO AM, mărind
rata de absorbţie în organism a celorlalte plante. Este un bun remediu împotriva stresului.

Compoziția per capsulă:
Administrare: 1 cps/zi
dimineața

Administrare: 1 cps/zi
seara

Rhodiola extract standardizat cu 3% rosavine și 1% salidrozide................................................................................ 150 mg
Griﬀonia extract standardizat cu 30% 5-HTP ............................................................................................................................. 100 mg

Se recomandă în cure de minim 60 de zile.

Ginseng Chinezesc extract standardizat cu 12% ginsenozide..................................................................................... 80 mg

produs destinat atât femeilor
cât și bărbaților

Magneziu marin extract standardizat cu 55% Magneziu .................................................................................................. 55 mg
Ghimbir rădăcini extract standardizat 5% gingerol .................................................................................................10 mg
Vitamina B6 .................................................................................................................................................................................................. 5 mg

Formula somn AM-PM ZenForte
Sleep DU
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Produsul SLEEP DUO PM conține extracte din plante cu efecte calmante, sedative și analgezice care
ajută la echilibrarea psiho-emoțională și hormonală, inducând o stare de relaxare, pentru un somn mult
mai odihnitor și sănătos.
Reţeta SLEEP DUO PM este concepută în așa fel încât să combată insomnia, să înlăture stresul cumulat pe
parcursul zilei, să inducă starea de relaxare și să ajute la obţinerea unui somn liniștit și de calitate,
astfel încât a doua zi să te trezești odihnit.
Extractul de Floarea Pasiunii 3,5% standardizat în vitexine contribuie la reducerea anxietăţii prin
interacţiunea cu anumiţi receptori din creier și astfel este indusă relaxarea. Contribuie la combaterea
insomniei prin creșterea nivelului acidului gama-aminobutiric în creier, fapt care induce starea de relaxare
și aduce un somn liniștit.
Extractul de rădăcină de Valeriană 0,8 % acid valerianic este cunoscut pentru efectele sale de calmare.
Acidul izovalerianic exercită asupra sistemului nervos central efecte sedative și de relaxare, fapt care
facilitează somnul și îmbunătăţește calitatea acestuia.
Extractul de Hamei 6:1 este recunoscut ca remediu natural în combaterea insomniei cronice datorită
efectelor sale calmante, sedative, asigurând un somn liniștit, calm, sănătos și odihnitor, fără să creeze
însă dependenţă sau efecte secundare, așa cum se întâmplă în cazul medicamentelor de sinteză.
Extractul de Roiniță 5% acid rozmarinic cu efect sedativ, reglator psiho-emoţional, stimulent al
memoriei, antispastic și analgezic. Roinița îmbunătăţește durata și calitatea somnului. Frunzele plantei
conţin un ulei volatil, constitut din flavonoizi, taninuri, acid rozmarinic, enzime și mucilagii cu un conţinut
bogat de magneziu și calciu. Datorită acestui ulei volatil organismului i se induce o stare de relaxare,
acţionând ca un ușor sedativ.
Extractul de Griffonia 30% 5-HTP ajută la menţinerea moralului, la controlul stresului și la reglarea
somnului. Extrasul de Griffonia poate fi folosit ca o alternativă naturală la medicamentele
antidepresive datorită conţinutului său bogat în activul 5-HTP, derivat al tripofanului.
Magneziul este un mineral benefic pentru sănătatea organismului uman. Serotonina, responsabilă
pentru relaxarea sistemului nervos și pentru controlul stării generale de bine, este strâns legată de
existenţa magneziului în organism. În egală măsură, magneziul este responsabil și de secreţia de
melatonină, fapt care asigură un somn de calitate.
Vitamina B6 este esențială pentru metabolismul aminoacizilor necesari în sinteza neurotransmițătorilor
dopamină și serotonină, importanţi în funcționarea sistemului nervos și menținerea stării de calm și
liniște. Deficiența acestei vitamine poate determina depresia, confuzia și starea de nervozitate.

Compoziția per capsulă:
Floarea Pasiunii extract standardizat cu 3,5% vitexină........................................................................ 80 mg
Valeriană rădăcină extract standardizat cu 0,8% acid valerianic ............................................. 80 mg
Hamei extract 6:1 .................................................................................................................................................................... 80 mg
Roiniță extract standardizat cu 5% acid rozmarinic ....................................................................................................... 80 mg
Griﬀonia extract standardizat cu 30% 5-HTP .............................................................................................. 60 mg
Magneziu marin extract standardizat cu 55% Magneziu ................................................................ 15 mg
Vitamina B6 ................................................................................................................................................................... 5 mg
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MACA 0.6/4:1
ZenForte
produs destinat atât femeilor
cât și bărbaților

energie și vitalitate
Maca 0.6/4:1 Zen Forte este produsul fertilității și libidoului. Una dintre acțiunile principale
este stimularea și hrănirea hipotalamusului care reglează glanda pituitară, acționând ca tonic
pentru sistemul nervos si hormonal. Întregul sistem endocrin devine echilibrat, deoarece glanda
hipoﬁzară controlează producția hormonală a glandelor suprarenale, a tiroidei și a organelor sexuale
(testicule și prostată la bărbați, ovare și uter la femei).
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Extractul de maca este un adaptogen, având efecte asupra întregului organism, consolidându-l
și ajutându-l să raspundă la schimbările interne și externe cu efecte pozitive precum:
• Creșterea nivelului de energie datorată îmbunătățirii funcției suprarenale și tiroidei;
• Diminuarea poftei de zahăr;
• Îmbunătățirea somnului;
• Încetarea palpitațiilor inimii, deoarece receptorii de estrogen din inimă sunt calmați;
• Îmbunătățirea funcției vezicii urinare, deoarece receptorii estrogeni din vezica urinară sunt calmați.
Maca 0.6/4:1 Zen Forte este standardizat în glucosinolate 0,6%, cea mai mare standardizare
posibilă care ajută organismul în echilibrul hormonal prin suprimarea dominanței estrogenice și
creșterea progesteronului. Astfel, se normalizează ciclul menstrual, atât în ceea ce privește numărul
de zile într-un ciclu, cât și cantitatea de ﬂux sanguin, reducând semniﬁcativ durerea și simptomele premenstruale.
Pe partea masculină, Maca contribuie la creșterea semniﬁcativă a numărului de spermatozoizi, a motilității și
volumului spermei datorită puterii sale de a crește capacitatea de rezistență ﬁzică.
Maca 0.6/ 4:1 Zen Forte ajută axa hipotalamus-hipoﬁză pentru a susține producția proprie a organismului de numeroși
hormoni astfel ajută să vă eliberati de stres, încât să nu rămâneți blocați în stadiul de epuizare. Menținerea nivelurilor
pozitive de energie este legată de nivelul scăzut de anxietate și depresie. Energia oferită de Maca organismului nu este
similară cu cea oferită de cafea sau ciocolată, nivelul cortizolului neﬁind ridicat.

Administrare: 1-3 cps/zi

Schemă de tratament creșterea libidoului:
Pentru femei:
• Maca 0.6/4:1 ZenForte - 2 cps/zi dimineața
• Venus ZenForte - 2 cps/zi la prânz

Pentru bărbați:
• Maca 0.6/4:1 ZenForte - 2 cps/zi dimineața
• Man ZenForte - 2 cps/zi la prânz

Compoziția per capsulă:
Maca extract standardizat 0.6% glucosinolate ................................................................... 350 mg
Maca extract 4:1 ................................................................................................................................................... 100 mg

Produse recomandate în schemele de tratament
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KRILL Oil Supreme Omega 3
• scade nivelul colesterolului
• susține sănătatea inimii
• protejează ficatul
• susține mobilitatea articulară
• previne bolile neurodegenerative
• crește elasticitatea pielii
• ajută în cazul sindromului premenstrual
și în menopauză

VITAMICA C ORGANICÃ

CROM COMPLEX

• reduce nivelul de cortizol
• imunostimulent
• antigripal
• favorizează asimilarea fierului
• antialergic
• tonic cardiac
• reglează tensiunea arterială

• reglează glicemia
• reduce hipertensiunea
• reduce riscul de afecțiuni
cardiace și infarct
• controlează foamea
• protejează ADN-ul
• previne depresia

Curcumin95 C3 Complex

CALCIU ORGANIC

• cel mai puternic antiinflamator natural
• imunostimulator
• imunomodulator
• antitumoral
• antioxidant puternic
• antidepresiv

• menţine sănătatea sistemului osos,
a dinţilor și a sistemului muscular
• stopează procesele de demineralizare
• contribuie la coagularea normală a sângelui
• contribuie la funcționarea normală
a enzimelor digestive
• susține diviziunea și diferențierea celulară

MAGNEZIU ORGANIC
• favorizează asimilarea calciului
şi vitaminizarea organismului
cu vitaminele B
• normalizează glicemia
• antispastic
• antistres natural
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