
Astragalus Root Extract 180 mg, 90 Vcaps 

Συμπλήρωμα διατροφής με ισχυρό (50:1) εκχύλισμα 

ρίζας αστραγάλου σταθεροποιημένης απόδοσης 5% σε 

αστραγαλοσίδες. 

Φυσικό προιόν αξιοσημείωτης δυνατότητας να υποστηρίζει 

την υγεία σας σχεδόν σε κάθε επίπεδο: διανοητικά, 

συναισθηματικά, σωματικά, ενεργειακά και πνευματικά. 

ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ: Εκχύλισμα ρίζας Astragalus membranaceus τυποποιημένο. 

5% Astragaloside IV, σταθεροποιητής - υδροξυπροπυλομεθυλοκυτταρίνη 

(συστατικό κελύφους κάψουλας), πληρωτικό - κυτταρίνη 

ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ: Λαμβάνετε 1 κάψουλα την ημέρα 

ΧΩΡΙΣ: τεχνητά χρώματα, αρώματα, συντηρητικά, μαγιά και γενετικά 

τροποποιημένα συστατικά. 

ΤΟ ΠΡΟΙΟΝ ΔΕΝ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΕΙΤΑΙ. 

Διατροφικές πληροφορίες 1 caps ΣΗΔ 

Εκχύλισμα ρίζας Αστραγάλου (50: 1) 

180 mg ** 

Το οποίο αποδίδει αστραγαλοσίδη IV 

9 mg ** 

 

Μοναδικά χαρακτηριστικά προϊόντος: 

• Υψηλή συγκέντρωση εκχυλίσματος 50: 1 

• Μοναδική τυποποίηση έως 5% του Astragaloside IV 

• Οικονομική συσκευασία - αρκετή για 3 μήνες 

• Κατάλληλο για χορτοφάγους και vegans. 

Ο αστράγαλος έχει μια μακρά ιστορία χρήσης στην παραδοσιακή 

κινέζικη ιατρική και χρησιμοποιείται για την υποστήριξη και την ενίσχυση του 

ανοσοποιητικού συστήματος. H ρίζα του είναι πλούσια σε μαγνήσιο και σε 

ποτάσσιο ενώ περιέχει επίσης σίδηρο, λινελαϊκό οξύ, μαγγάνιο, χολίνη, μπεταϊνη, 

ρουματακενίνη, β-σιτοστερόλη, σαπωνίνες, φλαβονοειδή, πολυσακχαρίτες κ.α. 

Περιέχει επίσης πολλά αντιοξειδωτικά, τα οποία προστατεύουν τα κύτταρα από 

βλάβες που προκαλούνται από τις ελεύθερες ρίζες. 

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΣΤΕ ΑΣΤΡΑΓΑΛΟ ΓΙΑ: 

• Να προστατέψετε την καρδιά σας 

• Για να τονώσετε το ανοσοποιητικό σύστημα 

• Για να θωρακίσετε τον οργανισμό σας από την κυτταρική φθορά και γήρανση 

• Για να προστατευτείτε από τις καρκινικές μεταλλάξεις 

• Για την αντιοξειδωτική του δράση 

• Για την προστασία των πνευμόνων και του ήπατος 

ΟΙ ΞΕΧΩΡΙΣΤΕΣ ΤΟΥ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ 

Ο Αστράγαλος θεωρείται από τους ειδικούς πως ανήκει στα 

προσαρμογόνα βότανα, που σημαίνει ότι βοηθά στην προστασία έναντι 

διαφορετικών διαταραχών του οργανισμού, συμπεριλαμβανομένου 



του σωματικού, ψυχικού και συναισθηματικού στρες. Χρησιμοποιείται 

σήμερα κυρίως ως ενισχυτικό του ανοσοποιητικού συστήματος. Το 

βότανο θεωρείται ότι προσφέρει καρδιοτονωτική, ηπατοπροστατευτική, 

αντιβακτηριδιακή, αντιφλεγμονώδη και προσαρμογόνο δράση, ενώ είναι 

ιδανικό για χρήση από άτομα που αισθάνονται ατονία, κόπωση, που 

κρυολογούν συχνά ή βρίσκονται σε στάδιο ανάρρωσης. 

Πρόσφατες έρευνες στις Ηνωμένες Πολιτείες απέδειξαν, πως 

ο αστράγαλος μπορεί να επιδράσει σημαντικά στο ανοσοποιητικό 

σύστημα ατόμων που έχουν εκτεθεί σε χημειοθεραπεία ή ακτινοβολία, 

τονώνοντας τον οργανισμό και βελτιώνοντας την ποιότητα ζωής τους. 

Επίσης, μια πρόσφατη έρευνα στην Κίνα δείχνει ότι αστράγαλος μπορεί 

να προσφέρει αντιοξειδωτικά οφέλη σε άτομα με σοβαρές μορφές 

καρδιοπάθειας, ανακουφίζοντας τα συμπτώματα και βελτιώνοντας τη 

λειτουργία της καρδιάς. 

ΟΙ ΔΡΑΣΤΙΚΕΣ ΤΟΥ ΟΥΣΙΕΣ 

Το Astragaloside IV είναι μια βιοδραστική σαπωνίνη που απομονώθηκε 

για πρώτη φορά από τις ξηρές ρίζες φυτών του γένους Astragalus. Έχει 

ευρείες προοπτικές εφαρμογής, ιδιαίτερα στις καρδιαγγειακές παθήσεις, τις 

πεπτικές ασθένειες, τον καρκίνο και άλλες ασθένειες υψηλού κινδύνου. 

ΑΣΤΡΑΓΑΛΟΣΙΔΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΟΜΕΡΗ. 

H ΑΠΟΛΥΤΗ ΑΣΠΙΔΑ ΑΝΤΙΓΗΡΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΚΥΤΤΑΡΩΝ 

Καθώς γερνάμε, τα κύτταρα μας συνεχώς αναπαράγονται και διαιρούνται. 

Κάθε φορά που συμβαίνει αυτό, πρέπει να γίνουν νέα αντίγραφα του κυτταρικού 

DNA μας για να μπορέσει το νέο κύτταρο να λειτουργήσει σωστά. Ωστόσο, 

λόγω των περιβαλλοντικών παραγόντων, των ασθενειών και των επίκτητων 

δυσλειτουργιών τα κύτταρα μεταφέρουν πληροφορίες εσφαλμένες και σαν 

τέτοια αντιγράφονται. Επιπλέον, υπάρχει ένα μικρό ποσοστό των σφαλμάτων 

γενετικής μεταγραφής που εμφανίζονται φυσικά κάθε φορά που αναπαράγεται 

ένα κύτταρο. Ενώ τυπικά ελάχιστες, με την πάροδο του χρόνου αυτές οι μικρές 

αλλαγές συνθέτουν και προσθέτουν σε μεγαλύτερα προβλήματα. Αυτή η 

υποβάθμιση του κυτταρικού DNA με την πάροδο του χρόνου είναι αυτό που οι 

περισσότεροι επιστήμονες συμφωνούν ότι προκαλούν τη γήρανση 

Η τελομεράση είναι ο φυσικός μηχανισμός του σώματος μας για την 

καταπολέμηση της βλάβης του DNA και της γήρανσης. Το ένζυμο τελομεράσης 

λειτουργεί για την αποκατάσταση των γενετικών σφαλμάτων στο DNA που έχει 

υποστεί βλάβη και την επαναφορά του στο υγιές, πρωτότυπο σχέδιο του. Σε 

αυτό το μέτωπο, η ρίζα Astragalus περιέχει ειδικές ενώσεις που ονομάζονται 

cycloastragenol και Astragaloside IV, οι οποίες έχουν δειχθεί σε μελέτες 

σε ανθρώπους και ζώα για την ισχυρή διέγερση της δραστηριότητας της 

τελομεράσης. (Βραβείο Νόμπελ 2009 φυσιολογίας και ιατρικής στους: Dr. 

Elizabeth Blackburn του Πανεπιστημίου της Καλιφόρνιας στο Σαν Φρανσίσκο, 

Dr. Carol Greider του Johns Hopkins, και Dr. Jack Szostak της ιατρικής σχολής 

του Harvard.) Ο ερευνητής Dr. Gil Atzmon αναφέρει: “Tα τελομερή είναι 

ένα μέρος του πάζλ που εξηγεί γιατί μερικοί άνθρωποι ζουν τόσο πολύ”. 

Τα τελομερή είναι μικρές επαναλαμβανόμενες αλληλουχίες νουκλεοτιδίων 



που τερματίζουν και εμποδίζουν την επιδείνωση των χρωμοσωμάτων. 

Αυτές οι ακολουθίες γίνονται πιο κοντές κάθε φορά που αναπαράγονται 

τα κύτταρα. Το ένζυμο τελομεράσης διατηρεί το μήκος του τελομερούς μετά 

την αντιγραφή του DNA και τα κύτταρα δεν εμφανίζουν σημάδια κόπωσης 

και εκφυλισμού. Το εκχύλισμα του astragalus και ειδικότερα η αστραγαλοσίδη 

IV αποδεδειγμένα ενεργοποιεί την τελομεράση που βρίσκεται στα κύτταρα και 

προλαμβάνει την ελάττωση του μήκους των τελομερών. 

 

Η ΑΣΤΡΑΓΑΛΟΣΙΔΗ ΣΑΝ ΑΝΤΙΟΞΕΙΔΩΤΙΚΟ 

Εκτός αυτού, το Astragaloside IV παρουσιάζει αντιοξειδωτικές, 

αντιφλεγμονώδεις, αντιιικές, καρδιοπροστατευτικές και νευροπροστατευτικές 

δράσεις οι οποίες θα μπορούσαν άμεσα να συνδεθούν με την ιδιότητα 

ενεργοποίησης της τελομεράσης. 

Η ΑΣΤΡΑΓΑΛΟΣΙΔΗ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΟΣΟΠΟΙΗΤΙΚΟ 

Χρησιμοποιείται ως ανοσοδιεγερτικό λόγω της ικανότητάς της να 

αυξάνει τον πολλαπλασιασμό των Τ λεμφοκυττάρων. Έρευνες στην Ιατρική 

Σχολή του UCLA έδειξαν ότι η αστραγαλοσίδη που βρίσκεται στο astragalus, βοηθά 

ιδιαίτερα στη διατήρηση των τελομερών στα κατεστραμμένα T4 

κύτταρα του ανοσοποιητικού συστήματος (εξειδικευμένα λευκά αιμοσφαίρια 

που προκαλούν ανοσολογική απόκριση). 

Αυτό σημαίνει ότι έχετε ισχυρότερη, καλύτερη αναπαραγωγική 

κυτταρική δύναμη επίθεσης ενάντια στους ιούς, στις ιογενείς λοιμώξεις 

και χρόνιες ασθένειες και ενάντια στην γήρανση και την κυτταρική 

φθορά επειδή τα κύτταρα του ανοσοποιητικού συστήματος που παλεύουν 

εναντίον της ασθένειας έχουν μεγαλύτερη ταχύτητα αναπαραγωγής και 

συμπλήρωσης. 

Η ΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΣΤΟ ΚΑΡΔΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 

Η έλλειψη παροχής αίματος ή οξυγόνου στο μυοκάρδιο μπορεί να 

εξασθενήσει την καρδιακή λειτουργία και να θέσει σε κίνδυνο την υγεία. Η 

Huet ανέφερε ότι το Astragaloside IV μπορεί να προστατεύσει τα κύτταρα 

καρδιάς από βλάβες που προκαλούνται από την έλλειψη οξυγόνου και να 

αυξήσει το περιεχόμενο και τη δραστικότητα της υπερ-οξειδίου δισμουτάσης 

(SOD) στο κυτταρόπλασμα. Το AstragalosideIV μπορεί να βελτιώσει 

την καρδιακή λειτουργία σε συνθήκες ενός ισχαιμικού μυοκαρδίου και 

εμφράγματος του μυοκαρδίου. Δηλαδή, το Astragaloside IV αναστέλλει την 

υπερφόρτωση ασβεστίου που προκαλείται από την ισχαιμία και την υποξία, 

αποκαθιστώντας έτσι την ισορροπία ανάμεσα στο ελεύθερο ασβέστιο και 

το ολικό ασβέστιο, βελτιώνοντας την ενεργότητα των αντλιών ασβεστίου 

στις μεμβράνες των ερυθροκυττάρων και μειώνοντας τη δευτερογενή 

βλάβη που προκαλείται από το ασβέστιο. Επιπροσθέτως, οι μηχανισμοί 

δράσης του AS-IV επί του του μυοκαρδίου βελτιώνουν την κυκλοφορία, την 

αντιοξειδωτική προστασία και μειώνουν τις φλεγμονές. 

H ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΑΣΤΡΑΓΑΛΟΥ 

Σύμφωνα με την έρευνα, ο αστράγαλος, ενισχύει τη δράση των Τ-κυττάρων και 



δυναμώνει το ανοσοποιητικό σύστημα των καρκινοπαθών Μερικές προκαταρκτικές 

μελέτες έχουν δείξει ότι το astragalus όχι μόνο βελτίωσε τη λειτουργία του 

ανοσοποιητικού, αλλά αύξησε και την επιβίωση μερικών καρκινοπαθών. Οι 

μηχανισμοί καρκινογένεσης και οι αιτίες που βοηθούν στην έναρξη, προαγωγή και 

εξέλιξη σε κακοήθεις όγκους έχουν μελετηθεί εκτενέστατα τις τελευταίες δεκαετίες. 

Ο αστράγαλος μπορεί να βοηθήσει στην καταπολέμηση του καρκίνου με την τόνωση 

του ανοσοποιητικού συστήματος. Όταν οι ερευνητές του Ιατρικού Κέντρου του 

Πανεπιστημίου του Τέξας πρόσθεσαν το Astragalus σε αίμα των καρκινοπαθών 

σε ένα δοκιμαστικό σωλήνα, η λειτουργία των κυττάρων που θανατώνουν τον 

καρκίνο, που ονομάζονται Τ λεμφοκύτταρα, βελτιώθηκε κατά 260%!!!! 

Η αστραγαλοσίδη έχει σημαντική αντινεοπλασματική δραστικότητα σε 

ανθρώπινα καρκινικά κύτταρα ειδικά στον πνεύμονα και στο συκώτι. Αυτό 

επιτυγχάνεται με την αναστολή του μεταγραφικού παράγοντα NF-κΒ που ελέγχει 

τη μεταγραφή του DNA και ελέγχει πάνω από 500 γονιδιακά προϊόντα. Ο NF-κB 

έχει αναδειχθεί ως ο κύριος χημικός μεσολαβητής της φλεγμονής. Οι παράγοντες 

που μπορούν να αναστείλουν τον NF-κB και να εξαλείψουν τη χρόνια φλεγμονή 

έχουν τη δυνατότητα να προλάβουν ή να καθυστερήσουν την έναρξη των χρόνιων 

νόσων ή ακόμη και να τις θεραπεύσουν. 

Εν συντομία, η μελέτη μας υποδεικνύει ότι οι δραστικές ουσίες 

του αστράγαλου μπορούν να αναστείλουν τον πολλαπλασιασμό και να 

επιβραδύνουν την ανάπτυξη όγκου μικρών καρκινικών κυττάρων πνεύμονα 

in νίνο και ίη vitro μέσω της καθοδικής ρύθμισης της δραστικότητας του ΝΡ- 

κΒ. Ακόμη, ο αστράγαλος είναι πολύτιμος για να μειωθεί η σοβαρότητα των 

παρενεργειών της χημειοθεραπείας, συμπεριλαμβανομένης της καταστολής 

του ανοσοποιητικού συστήματος, της ναυτίας, της κόπωσης. 

ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ ΤΟΥ HIV ΚΑΙ ΤΟΥ AIDS 

Οι ιδιότητες ενδυνάμωσης του Ανοσοποιητικού Συστήματος σε αυτό το 

βότανο αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της θεραπευτικής υποστήριξης για 

τον HIV και το AIDS που αυτό που κυρίως κάνουν είναι η άμεση επίθεση στο 

ανοσοποιητικό και η σχεδόν ολική αποδυνάμωσή του . Οι δραστικές ενώσεις 

που βρίσκονται στο Astragalus μπορούν να ενισχύσουν τη λειτουργία του 

ανοσοποιητικού αυτών των ασθενών. 

Ο ΑΣΤΡΑΓΑΛΟΣ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΟΝΟ ΒΟΤΑΝΟ 

Προσαρμογόνα είναι μία μικρή ομάδα βοτανικών τα οποία συντονίζουν και 

ρυθμίζουν ένα ευρύ φάσμα βιοχημικών διαδικασιών, συμπεριλαμβανομένων 

των προσταγλανδινών, των επιπέδων του σακχάρου του αίματος, της 

ανταπόκρισης στο στρες, της σωματικής και πνευματικής κόπωσης λόγω στρες κλπ. 


