Legalon 140 – májregeneráló kapszula
A Legalon 140 kapszula toxikus májkárosodás, kiválasztási problémák, valamint idült
gyulladásos májmegbetegedések és májzsugorodás (májcirrhosis) kezelésére javallott.
Hatóanyagai erősen tisztítják és méregtelenítik a májat. Használata nagyon javasolt a
daganatellenes kúrák alatt, mert segítségével a kiválasztás sebessége és minősége mérhetően
megnő.
A Legalon 140 hatóanyagai a máriatövis (Silybum marianum Gaertn.) terméseiből kinyert
szilimarin nevű flavolignánkeverék és a szilibinin. A szilimarin és a szilibinin felgyorsítja a protein
szintézisét a májban, ami gyorsabb sejtregenerálódást eredményez. A szilimarin és a szilibinin a
máj riboszómáiban fejti ki a hatását. A szilibinin a DNS-függő RNS polimeráz I. enzimhez kötődik,
melynek következtében emelkedik a riboszomális RNS mennyisége, ez pedig a protein
szintetizálódásának fokozódását eredményezi.

A szilibinin nemcsak a májat, hanem a vesét is megvédi a toxikus károsodástól, és
vesekárosodás esetén a vesesejtek regenerálódását a májéhoz hasonlóan felgyorsítja. A szilimarin
és a szilibinin sejtregeneráló hatása csak a nem rákos sejtekre vonatkozik, a rákos sejteknél
ilyen jellegű stimuláló hatást nem tapasztaltak. A szilibinin feltehetően szelektíven hat a „normális”
sejtek bizonyos típusaira, azok regenerálódását felgyorsítja, ugyanakkor gátolja a rosszindulatú
sejtek növekedését. A szilibinin megemeli a máj glutationszintjét, melynek következtében
változás történik az immunfunkciókban is, ami a jobb rák és vírus elleni védekezésben nyilvánul
meg. A szilibinin csökkenti a máj alkohol okozta károsodását, és ugyancsak védelmet nyújt a
fibrózis kialakulásával szemben. A májcsillagsejtek vagy zsírtároló sejtek a gyulladásos folyamatok
hatására aktiválódnak, méretük jelentõs mértékben megnő, és miofibroblasztokká alakulnak át. A

szilibinin ezt az átalakulási folyamatot gátolja, így a szilibinin antifibrinogén hatással is rendelkezik .
A szilibinin a fentiek mellett erősen gátolja a májkárosodást és epepangást eredményezõ
gyulladáskeltő leukotriének képződését. A szilimarin és a szilibinin legerősebb májvédõ hatása
éppen a leukotriének képződésének gátlásán keresztül nyilvánul meg. A szilimarin és fő
alkotórésze, a szilibinin védelmet nyújt a glutationszint lecsökkenésével szemben, gátolja a
lipidperoxidációt, stabilizálja a sejtmembránokat, normalizálja a sejteket (antifibrinogén hatás),
csökkenti a gyulladást és javítja a májfunkciót. Számos tanulmány eredménye támasztja alá azt,
hogy a szilimarin és a szilibinin a toxikus károsodásokkal szemben hatékony védelmet
nyújt a májnak, a vesének és egyéb szerveknek.

Adagolása:
Alapesetben : Naponta 3 X 1 szem
Súlyosabb esetben : Naponta 3 X 2 szem

Ha kérdése van hívja a 06 1 302 35 97 –es
telefonszámot munkanapokon 14-17 óra között!
Rendelés és egyéb olvasható információ: a
www.b17net.info weboldalon

