
Férfi Progeszteron krém 

A progeszteron termelődése és jelenléte a férfiakban életbevágóan fontos, hiszen a férfi szervezete 

progeszteronból fog előállítani kortikoszteroid hormonokat és tesztoszteront. 
A kortikoszetroid hormonok olyan életbevágó fontosságú funkciókért felelősek, mint stressz 
reakció, immun válasz, gyulladás szabályozás, szénhidrát anyagcsere, fehérje lebontás, 
vér elektrolit szintjeinek szabályozása vagy a viselkedés.  
A tesztoszteron főbb feladatai a férfi szövet kialakulása, mint a herék vagy a prosztata, a megfelelő 
izomzat, a testszőrzet és a csontozat kialakulása.  
A férfiak sokkal kisebb mennyiségben állítanak elő progeszteront, mint a nők, de ettől még 

számukra is egy nagyon fontos hormon, hiszen nincs tesztoszteron vagy kortikoszteroid hormon 
progeszteron nélkül. 
A prosztata anyagcsere folyamatait a legmeghatározóbb részben hormonok befolyásolják, főleg 
az ösztradiol, a progeszteron és a tesztoszteron, melyet a herék állítanak elő. 

 
Dr. Lee kutatásai alapján a prosztatában (és a szőr/haj tüszőkben) van egy enzim (5-alpha-
reduktáz) amely a tesztoszteront dihidro-tesztoszteronná (ezentúl DHT) alakítja.  
Arra a megállapításra jutott, hogy a DHT erőteljesen stimulálja a prosztata sejtek 

proliferációját, azaz burjánzását, ezzel prosztata megnagyobbodást okozva. Ez a 
megnagyobbodás sajnos azt is magával hozza, hogy szűkül húgycső csatorna, mely vizelési 

zavarokhoz vezet. 
Egy messzebbre menő következtetése szerint pedig a jelentősen magas DHT szint a prosztata 
rák egyik okozója! 
 

A DHT-nak kb. 3-szor erősebb affinitása van az androgén receptorok felé, mint a tesztoszteronnak. 
Azonkívül kb. 15-30-szor nagyobb affinitása a mellékvese által termelt egyéb androgén hormonokhoz 
képest! 
Ez gyakorlatban azt jelenti, hogy ennyivel erőszakosabban képes kapcsolódni az amúgy 
tesztoszteronnak fenntartott receptorokhoz a sejteken! 
 
 

 A magas DHT szint a férfiak szervezetében a következőkért felelős: 

  

 férfias kopaszodás 

 prosztata hiperplázia (megnagyobbodás) 

 prosztata rák 

 
 
Éppen ezért a megoldást a szakember abban látja, hogy meg kell akadályozni a tesztoszteron 
DHT-vá alakulását. 



Mivel a progeszteron egy igen hatékony 5-alfa reduktáz gátló (az 5-alfa reduktáz az az enzim, 

mely a tesztoszteront DHT-vá alakítja), a korral járó progeszteron szint csökkenés hozzájárul ahhoz, 
hogy egyre több tesztoszteron tud DHT-vá alakulni. 
A progeszteron szint helyreállítása segít abban, hogy megfelelő mennyiségű 5alfa-reduktáz 
enzim legyen gátolva a férfi szervezetében, így tudjuk meggátolni a tesztoszteron dihidro-
tesztoszteronná alakulását, mely egyébként képes volna a prosztata sejtek kórós burjánzását 
előidézni. 
Összefoglalva, egy alacsony dózisú természetes (gyógynövényes) progeszteron pótlással meg 

tudjuk védeni a férfiakat a prosztata ráktól, illetve a meglévő prosztatarákot erősen 
csökkenthetjük! Erre a legegyszerűbb megoldás a nálunk kapható Férfi progeszteron krém. 

 
Dr. Lee-nek rengeteg olyan "véletlen" férfi páciense volt, akik úgy kerültek kapcsolatba a 
progeszteronnal, hogy a feleségeiket kenték be progeszteron krémmel. Egy pár ilyen "segítőkész" 
hónap után, a férfiak azt figyelték meg magukon, hogy a megnagyobbodott prosztatájuk erőteljes 

zsugorodásnak indult, a vizelési gondjaik is kezdtek megoldódni, nem beszélve arról, hogy 

fokozatosan visszatért a libidójuk. 
Igen sok prosztata rákos férfi beteg arról számolt be, hogy progeszteron szint helyreállítás alatt az 
orvosaik által rendszeresen mért ún. PSA szintjük (Prosztata Specifikus Antigén) jelentősen 
csökkent, illetve a daganat nem fejlődött tovább, sőt!  
A prosztata rák előfordulásának az esélye egyre nő a korral. A prosztata rákban szenvedő 

férfiak többsége az USA-ban 65 fölött van. A prosztata rák egy lassan fejlődő rákfajta, ugyanakkor 
fontos megemlíteni, hogy gyorsabban fejlődik fiatal férfiakban. 

 
A 65 fölötti korosztálynál a prosztata tumor duplázódási ideje általában 5 évre tehető. Ha a prosztata 
rákot nem kezeljük, képes átterjedni a csontokra. 

Ezért használjon minden nap Férfi progeszteron krémet! 

Tévhit 
 
Sok férfi azt hiszi, hogy a progeszteron pótlás nőiesítő hatásokat hozhat magával. Ez az elképzelés 

nem is állhatna messzebb a valóságtól, azaz NEM IGAZ! 

Férfiak! Az elsőszámú női nemi hormon az ÖSZTROGÉN! Csupán az ösztrogén felelős a külső nemi 
jegyek kialakulásáért! 



Hormonális változások a kor előrehaladtával 
 
A férfiakban, a korral az ösztrogén szint lassan, de folyamatosan emelkedik, míg a progeszteron 
és tesztoszteron szintjük sajnos fokozatosan csökken. Azaz, a kor előrehaladtával ösztrogén 
dominancia alakulhat ki, ugyanis a fejlett, iparosodott országokban komoly xeno-ösztrogén 
veszély fenyeget. Ezek mesterséges hormonok árasztanak el bennünket a különféle vegyszerekkel 

való érintkezés és a különféle műanyag termékek használata során. Egy egészséges férfit a 
tesztoszteron szintje védi meg a xeno-ösztrogénektől! 

 
Réges-rég tudjuk, hogy a prosztata az ösztradiol, a progeszteron és a tesztoszteron befolyása 
alatt áll és azt is, hogy a kor előrehaladtával csökken a férfiak progeszteron és tesztoszteron szintje. 
Viszont, ha ebben az állapotban valamiért az ösztradiol szintje nem csökken, hanem stagnál vagy 
esetleg még növekszik is (külső hatásra), akkor bizony ez a férfi ösztrogén dominanciában szenved.  
És mindennemű kutatás ezen a téren teljes egyetértésben azt igazolja, hogy az ösztradiol előidézője, 

okozója a nemi rákoknak! 
A kétségbeesett tesztoszteron pótlás nem megoldás, mert a tesztoszteron is ösztradiollá vagy 
újra dihidro-tesztoszteronná alakulhat, amely ödémát, prosztata megnagyobbodást, nemi szerv 
sorvadást, alacsony libidót és rákot is okozhat. A valódi megoldás abban rejlik, hogy nem engedjük, 
hogy a meglévő tesztoszteron szint lecsökkenjen, azaz átalakuljon DHT-vá. Ezt egyszerűen 
megakadályozhatjuk a Férfi progeszteron krém napi használatával. 

 
A csökkent férfi progeszteron szint tünetei: 

 Letargia, csökkent energia 

 Csökkent nemi vágy (alacsony libidó) 

 Erekciós problémák 

 Izom, illetve ízület gyengeség és fájdalom 

 Ingerlékenység 

 Here ciszták, here rák 

 Alvászavar 

 Depresszió 

 Csontritkulás (prosztata műtét után is) 

 Prosztata megnagyobbodás 

 Prosztata rák 

 Hajhullás, hajminőség változás 

 "Mellek" kialakulása 

 Testszőrzet csökkenés (nemi tájékon is) 

 Nemi szerv méretcsökkenés vagy sorvadás 

 Terméketlenség (sperma kvalitás problémák) 

 Impotencia (nincs kielégítő erekció) 



Hogy vigyük be a megfelelő mennyiségű progeszteron hormont? 

Mindig, mindenben a természetes útra törekszünk. Ebben van segítségünkre a Férfi progeszteron 

krém. Igy a megfelelő mennyiségű progeszteron hormont a legegyszerűbben a bőrünkön 
keresztül tudjuk felvenni, mert ez áll a legközelebb a természethez és ez a leghatékonyabb 
beviteli mód. Így tabletták helyett krém formájában, a bőrünkön keresztül visszük be a 
megfelelő mennyiségű progeszteron hormont. 
Így ráadásul megkíméljük az emésztőrendszert a fölösleges terheléstől. 
A bőrön keresztül elegendő pont annyi hatóanyagot bevinni, amire szükségünk van, hiszen bőrön 
keresztül szinte a bevitt hatóanyag 100%-a hasznosul, míg szájon át legalább 7-szer több 

hatóanyagot kellene bejuttatni. 

 
Használata egyszerű és gyors: este, lefekvés előtt egy pumpányi mennyiségű krémet a 
bőrünkbe masszírozunk, lehetőleg vékony bőrfelületen, mintha csak egy testápoló lenne. 
Mint minden transzdermális módszernél, itt is az a csodálatos, hogy a hatóanyag lipofil, azaz a 
bőrön áthatolva előszeretettel raktározza magát a zsírsejtekben és onnan adagolja magát tovább a 

szövetekbe, véráramba, majd sejtekbe. 
A szervezetünk ennél a megoldásnál maga dönti el, hogy a bevitt mennyiséggel mit tesz, 
abból mennyit és mikor használ föl, illetve mennyit raktároz el "ínséges" időkre. 

 

Adagolása: 

Naponta egy nyomásnyi krém, lefekvés előtt, este a bőrünkbe masszírozva. Javasolt helyek : A 
könyök belső fele, a hasfal, esetleg a comb belső fele. Ezt három héten keresztül végezzük, majd 

tartsunk egy hét szünetet! Utána kezdjük újra a három hetes ciklust, aztán újra egy hét szünet! 
 
 
 

Összetevők dobozonként :   

Természetes progeszteron  kb. 65 nyomás 

körülbelül 3 havi adag 10 mg / nyomás 

Ára: 8.000 Ft / doboz 

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 

 


