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HASHIMA FORTE 30 kaps.
 

Cena: 36,69 PLN

Opis produktu
 

Hashima Forte 30 kaps. - naturalne wsparcie tarczycy i układu immunologicznego

Choroby tarczycy dotykają coraz większej części społeczeństwa, dlatego też coraz więcej badań, więcej uwagi i szczęśliwie coraz więcej
wiedzy na ich temat.
Jedną z dość częstych przypadłości gruczołu tarczowego jest jego niedoczynność, która w większości przypadków jest powodowana
chorobą Hashimoto.
Hashimoto to jedna z chorób autoimmunologicznych (gdzie w wyniku zaburzeń w funkcjonowaniu układu odpornościowego, jego
uwaga skupia się na własnym organie – tarczycy i stopniowo go niszczy, paraliżując jego funkcje), której mechanizm powstawania jest
wciąż nie do końca znany, a czynniki prowadzące do jej rozwoju niestety także utknęły na etapie hipotez. Istnieją oczywiście pewnie
zależności między danymi czynnikami a rozwojem Hashimoto, jednak wciąż nie jesteśmy w stanie z całą pewnością wskazać, czy są to
przyczyny Hashimoto, a nawet jeżeli tak, to w jak dużym stopniu warunkują tę chorobę. Badania dowodzą, że główny czynnik rozwoju
Hashimoto to podłoże genetyczne. Mniejsze, ale także istotne znaczenie mają czynniki środowiskowe, do których zaliczamy: nadmiar
jodu w diecie, niedobór selenu, infekcje, stosowanie niektórych leków (amiodaron), otyłość i niedowaga, przewlekły stres, zbyt mała ilość
snu, zbyt duża aktywność fizyczna, niewłaściwa dieta.
Hashimoto leczy się objawowo, ponieważ na obecną chwilę nie ma metody całkowitego wyleczenia.

Niedoczynność tarczycy, Hashimoto – co oprócz hormonów naturalnie pomaga w
chorobach tarczycy?

Standardowe leczenie choroby Hashimoto polega na farmakologicznym uzupełnieniu hormonów tarczycy, jednak doświadczenie w
niestety powszechnie stosowanej terapii syntetyczną lewotyroksyną pokazuje, że to za mało. Bardzo ważnym elementem jest właściwa
dieta dostarczająca kilku szczególnych składników, wpływających korzystnie na funkcjonowanie tarczycy.

Jest pewna grupa dodatkowych objawów – obniżony poziom energii, pogorszenie stanu skóry i paznokci, senność i mgła mózgowa oraz
nadmierne wypadanie włosów, która wynika z niedoborów witamin i związków mineralnych zasilających prawidłową pracę tarczycy.
Takimi składnikami są selen, cynk, żelazo, witamina D3 i B1.
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Selen i cynk dla zdrowej tarczycy

Tarczyca to miejsce w organizmie, gdzie selen koncentruje się w najwyższym stopniu. Jest silnym przeciwutleniaczem i chroni tarczycę
przed permanentnym stresem oksydacyjnym wynikającym z produkcji tarczycowych hormonów T3 i T4. Selen działa przeciwzapalnie,
chroni komórki tarczycy przed zniszczeniem i reguluje produkcję hormonów. Istnieją badania udowadniające, że suplementacja selenu w
chorobie Hashimoto poprawia obraz kliniczny choroby ze względu na zmniejszenie stanu zapalnego tarczycy. Warto więc
suplementować selen, ale ten dobrze przyswajalny – w postaci związku organicznego selenometioniny. Jeżeli chodzi o dawkę –
zalecana to 200 mcg, a każda wyższa musi być konsultowana i monitorowana, ponieważ selen w dużych dawkach może być toksyczny.
Cynk bierze udział w syntezie i regulacji wydzielania hormonów na całej osi podwzgórze-przysadka-tarczyca, czyli także hormonów
tarczycy, dlatego jest to niezwykle ważny element diety, który w razie niewystarczającej podaży z jedzeniem należy uzupełniać. Dobrze
przyswajalne formy to postaci organiczne jak glukonian, cytrynian i pikolinian cynku.

Witamina D w chorobie Hashimoto

Wykazano związek między niedoborem witaminy D, a rozwojem Hashimoto jako choroby o podłożu autoimmunologicznym.
Rekomendowaną dawką witaminy D dla osób dorosłych jest przedział 1000-4000UI na dobę w okresie jesienno- wiosennym.
Dodatkowym cennym elementem łagodzącym objawy choroby Hashimoto jest witamina B1, która pomaga zwalczyć uczucie zmęczenia
i braku energii w przebiegu chorób autoimmunologicznych.

Preparat Hashima Forte zawiera specjalistyczny zestaw składników wspierających prawidłowe funkcjonowanie tarczycy, także w
przebiegu choroby Hashimoto. Zawiera dobrze przyswajalne substancje w optymalnych dawkach, które naturalnie uzupełniają
niedobory w diecie.

Skład Hashima Forte:

Witamina B1 (chlorowodorek tiaminy), cynk (glukonian cynku), selen (drożdże selenowe standaryzowane na zawartość
selenometioniny), witamina D3 (cholekalcyferol), substancje pomocnicze: maltodekstryna (substancja wypełniająca), hypermeloza
(otoczka kapsułki roślinnej)

Zawartość składników w 1 kapsułce:

Witamina B1 - 20mg (1118% RWS*)
Cynk - 15mg (150% RWS*)
Selen - 200mcg (364% RWS*)
Witamina D3 - 50mg / 2000 j.m.. (1000% RWS*)
* RWS – REFERENCYJNA WARTOŚĆ SPOŻYCIA

Dawkowanie Hashima Forte:

1 kapsułka 1 raz dziennie po posiłku. Preparat stosować doustnie popijając wodą. Zaleca się stosować preparat przez okres od 3
miesięcy do 1 roku. Nie należy przekraczać zalecanej do spożycia dziennej porcji. Produkt przeznaczony dla osób dorosłych. Preparat
odpowiedni dla wegetarian i wegan.

Uwagi:

Nie stosować w przypadku uczulenia na jakikolwiek ze składników. Nie stosować u dzieci, kobiet w ciąży i karmiących piersią.
Przed zastosowaniem wskazane jest wykonanie badania 25-(OH)D (badanie poziomu witaminy D3 we krwi), natomiast przy stosowaniu
dłuższym niż 6 miesięcy zalecana jest kontrola poziomu selenu w surowicy krwi, oraz konsultacja wyniku badania. Preparat Hashima
Forte stanowi istotne uzupełnienie diety osób z chorobą Hashimoto, ale jego stosowanie nie zastępuje konwencjonalnej terapii.
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