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W suplementacji



CZYM SĄ ADAPTOGENY

Zgodnie z definicją, to substancje
pochodzenia naturalnego (najczęściej
roślinnego), które ułatwiają
zaadoptowanie się organizmu do
niesprzyjających warunków
środowiskowych. Przypisuje się im
działanie lecznicze - znajdują
zastosowanie w promocji zdrowia i
profilaktyce chorób cywilizacyjnych.

JAK DZIAŁAJĄ ADAPTOGENY

Adaptogeny największą popularność
zyskały jako środki wspomagające
utrzymanie równowagi biologicznej w
ustroju w sytuacjach stresowych. Jest
to wyjątkowo trudne zadanie,
ponieważ pod wpływem stresu
zachodzą zmiany zarówno w
centralnym układzie nerwowym, jak i
w układzie sercowo-naczyniowym,
pokarmowym, odpornościowym czy
neurohormonalnym. Substancje
wykazujące właściwości adaptogenne
działają na poziomie komórkowym.
Modulują procesy fizjologiczne w taki
sposób, by organizm jak najszybciej
osiągnął homeostazę, czyli powrócił
do stanu wewnętrznej równowagi. 
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ADAPTOGENY
POWSZECHNIE ZNANE

Ashwagandha (Withania somnifera)

Różeniec górski (Rhodiola Rosea)

Cytryniec chiński (Schizandra chinensis)

Żeń-szeń syberysjki (Panax ginseng)

Bakopa drobnolistna (Bacopa monnieri)

Gotu Kola | Wąkrota azjatycka (Centella asiatica)

Adaptogeny to szeroka grupa substancji. Najpopularniejsze i
najczęściej używanymi adaptogenami są:
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Natomiast adaptogenów dedykowanych do
suplementacji oraz produktów spożywczych

jest o wiele więcej...



ADAPTOGENY
TROCHĘ HISTORII

Za pioniera badań nad adaptogenami uchodzi Mikołaj
Lazarew. Był on radzieckim lekarzem i w 1928 roku zajmował
się wpływem różnych substancji chemicznych na człowieka i
jego organizm. W czasie II Wojny Światowej znalazł się w
zespole, który pracował nad stworzeniem żołnierza, o wiele
bardziej wytrzymałego niż przeciętni ludzie. Wówczas właśnie
testowano stymulanty, ale jak wiadomo, wiele powoduje
uzależnienia i wpływają negatywnie na organizm ludzki.
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Lazarew zaczął szukać substancji, które są
bezpieczne, stymulują i wzmacniają organizm, a

nie które go niszczą i w rezultacie znacząco
osłabiają



Powinien powodować minmalne
zmiany (zaburzenia) w fizjologii
organizmu
Nie powinien działać specyficznie,
lecz uodparniać organizm poprzez
szerokie oddziaływanie fizyczne,
biochemiczne itp.
Powinien normalizować i
usprawniać różne funkcje
organizmu i nie mieć działań
niepożądanych.

TRZY WARUNKI JAKIE MUSI SPEŁNIAĆ
PRODUKT, ABY UZNAĆ GO ZA
ADAPTOGEN

1.

2.

3.

KTÓRE TO ROŚLINY

Rośliny adaptogenne to te, które nie
stymulują znacząco, nie blokują
podstawowych funkcji organizmu
ludzkiego, a które będą
normalizowały ustrój człowieka. Jest
to bardzo istotny filar
ziołolecznictwa, ponieważ wspiera i
osoby zdrowe, i te osłabione przez
czynniki zewnętrzne.
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ADAPTOGENY
DZIAŁANIE

Antyoksydacyjne

Przeciwzapalne

Wspierające odporność

Wspomagające pracę organów

Wzmacniające układ krążenia i układ nerwowy

Chroniące przed skutkami promieniowania UV 

Kierunki działania adaptogenów w organizmie człowieka to: 
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Adaptogeny regulują funkcje organizmu, przywracając jego
prawidłowe, fizjologiczne mechanizmy oraz wzmagają jego

naturalną odporność na zmęczenie, zaburzenia depresyjne oraz
choroby organiczne



ROŚLINA NAZWA ŁACIŃSKA STANDARYZACJE NA
ZAWARTOŚĆ

ASHWAGANDHA Withania somnifera witanolidów

BAKOPA DROBNOLISTNA Bacopa monnieri bakozydów

BAZYLIA AZJATYCKA Ocimum sanctum kwasu ursolowego

CYTRYNIEC CHIŃSKI Schisandra chinensis schisandryn

KORZEŃ MACA Lepidum Meyenii glukozynalotów

MIŁORZĄB DWUKLAPOWY Ginkgo biloba
ginkgoflawonoglikozydów

laktonów terpenowych

RÓŻENIEC GÓRSKI Rhodiola rosea
rozawin

salidrozydu

TARCZYCA BAJKALSKA  Scutellaria baicalensis bajkaliny

WĄKROTA AZJATYCKA 
(GOTU KOLA)

Centella asiatica azjatykozydów

ŻEŃ SZEŃ Panax ginseng ginsenozydów
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NASZA OFERTA ADAPTOGENÓW



ASHWAGANDHA
W SUPLEMENTACJI

Redukcja nadmiernej aktywności hormonów kortykotropowych
Zwiększenie poziomu testosteronu u mężczyzn
Zwiększenie poziomu serotoniny, zwanego hormonem szczęścia
Właściwości antyoksydacyjne
Wsparcie odporności
Regulacja poziomu cukru we krwi
Właściwości nootropowe - wsparcie układu nerwowego
Utrzymanie prawidłowego poziomu cholesterolu
Poprawa zdolności regeneracji mięśni po wysiłku fizycznym

DZIAŁANIE ASHWAGANDHY (Withania somnifera) NA NASZ ORGANIZM 
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Spectrum działania Ashwagandhy na nasz
organizm jest tak szerokie, że nie bez powodu jest

określana królową adaptogenów

działanie adaptogenne



BAKOPA DROBNOLISTNA
W SUPLEMENTACJI

Wspomaganie w stanach wysiłku poznawczego - poprawa pamięci,
koncentracji i nastroju
Wsparcie układu nerwowego i przywrócenie naturalnej równowagi
Właściwości antyoksydacyjne, adaptogenne i stymulujące procesy
regeneracji
Korzystny wpływ na funkcjonowanie struktur mózgu związanych z pamięcią
Zdolność do tworzenia nowych połączeń synaptycznych
Działanie przeciwstresowe i rozluźniające, korzystnie wpływając na
dobrostan psychiczny

DZIAŁANIE BAKOPY DROBNOLISTNEJ (Bacopa monnieri) NA NASZ
ORGANIZM
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Bacopa monniero działa synergicznie z rhodiolą,
ashwagandhą, kurkuminą oraz z zieloną herbatą

działanie adaptogenne



BAZYLIA AZJATYCKA
W SUPLEMENTACJI

Redukcja zmęczenia fizycznego
Ograniczenie skutków stresu psychicznego - działanie przeciwlękowe i
przeciwdepresyjne, potwierdzone w badaniach klinicznych
Ochrona narządów i naczyń krwionośnych przed miażdżycą tętnic 
Działanie antyoksydacyjne
Zwalczanie skutków stresu metabolicznego
Wspomaga układ odpornościowy
Ochrona przez niekorzystnym działaniem metali ciężkich

DZIAŁANIE BAZYLII AZJATYCKIEJ (Ocimum sanctum) NA NASZ ORGANIZM
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Zaleca się łączyć przyjmowanie bazylii azjatyckiej i
ashwagandhy ze względu na ich synergiczne działanie.
Zwiększają zdolność organizmu do regeneracji poprzez

równoważenie poziomu kortyzolu.

działanie adaptogenne

https://neuroexpert.org/wiki/ashwagandha-withania-somnifera/


CYTRYNIEC CHIŃSKI
W SUPLEMENTACJI

Wspomaganie procesu trawienia oraz prawidłowego funkcjonowania wątroby
Wsparcie naturalnych funkcji oczyszczających organizm 
Ochrona komórek przed szkodliwym działaniem wolnych rodników
Działanie antyoksydacyjne
Zwalczanie skutków stresu metabolicznego
Wspomaga układ odpornościowy
Ochrona przez niekorzystnym działaniem metali ciężkich

DZIAŁANIE CYTRYŃCA CHIŃSKIEGO (Schisandra chinensis) NA NASZ ORGANIZM

www.alfasagittarius.eu

Zaleca się łączyć przyjmowanie bazylii azjatyckiej i
ashwagandhy ze względu na ich synergiczne działanie.
Zwiększają zdolność organizmu do regeneracji poprzez

równoważenie poziomu kortyzolu

działanie adaptogenne

https://neuroexpert.org/wiki/ashwagandha-withania-somnifera/


KORZEŃ MACA
W SUPLEMENTACJI

Pomaga utrzymać optymalną witalność
Wspomaganie sprawności fizycznej i psychicznej
Wspomaganie w zachowaniu naturalnej aktywności seksualnej i energii
Wykazuje pozytywny wpływ na płodność
Wspomaganie wytrzymałości oraz zdrowia kości w okresie menopauzy
Dostarczanie wartościowych składników odżywczych, które uzupełniają
niedobory i wspomagają funkcjonowanie organizmu
Działanie antyoksydacyjne
Aktywność neuroprotekcyjna

DZIAŁANIE KORZENIA MACA (Lepidum Meyenii) NA NASZ ORGANIZM
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W połączeniu z suplementacją koenzymem Q10, może
przynosić zauważalne korzyści u osób intensywnie

zażywających sportu

działanie adaptogenne

https://www.izielnik.pl/blog/koenzym-q10-wlasciwosci-dawkowanie-przeciwwskazania


MIŁORZĄB DWUKLAPOWY
W SUPLEMENTACJI

Zapobieganie tworzeniu skrzepów w mózgu i poprawia cyrkulację krwi
Sprzyja rozwojowi neuronów w hipokampie
Spowolnienie i zapobieganie rozwojowi demencji starczej
Chroni mitochondria, redukując ilość wolnych rodników
Podnosi poziom dopaminy i acetylocholiny w korze przedczołowej
Zmniejszenie lęków u osób z zaburzeniami lękowymi
Poprawia tolerancję objawów PMS
Korzystnie wpływa na zdrowie oczu

DZIAŁANIE MIŁORZĘBU DWUKLAPOWEGO (Ginkgo biloba) NA NASZ ORGANIZM
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W połączeniu z suplementacją Bacopa monnieri
może skutecznie działać na poprawę pamięci i

koncentracji

działanie adaptogenne

https://www.izielnik.pl/blog/koenzym-q10-wlasciwosci-dawkowanie-przeciwwskazania


RÓŻENIEC GÓRSKI
W SUPLEMENTACJI

Korzystny wpływ na pamięć i koncentrację
Cenny składnik dla osób zmagających się z chronicznym zmęczeniem
Wykazuje działanie antyoksydacyjne
Działanie przeciwzapalne i neuroprotekcyjne
W badaniach in vitro obecny salidrozyd w różeńcu może hamować rozwój
komórek raka
Działanie przeciwdepresyjne
Naturalny adaptogen o działaniu prozdrowotnym

DZIAŁANIE RÓŻEŃCA GÓRSKIEGO (Rhodiola rosea) NA NASZ ORGANIZM
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Najważniejszymi związkami determinującymi potencjał
terapeutyczny różeńca górskiego są: rosawina,

rozaryna, radiolina, salidrozyd i kalafonia

działanie adaptogenne



TARCZYCA BAJKALSKA
W SUPLEMENTACJI

Obniża poziom cholesterolu, chroni żyły i tętnice oraz reguluje ciśnienie krwi
Stymulacja nieswoistej odpowiedzi organizmu i wzmacnia jego reakcje
immunologiczne
Flawonoidy zawarte w tarczycy bajkalskiej wspierają prawidłową pracę
wątroby
Dzięki bajkalinie zawartej w tarczycy bajkalskiej przeciwdziała procesom
starzenia się organizmu
Redukcja stresu oksydacyjnego i eliminacja toksyn
Ochrona przed fotostarzeniem

DZIAŁANIE TARCZYCY BAJKALSKIEJ (Scutellaria baicalensis) NA NASZ
ORGANIZM
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Tarczyca bajkalska posiada wiele zdrowotnych
zastosowań, a jako najcenniejsze substancje chemiczne

oznaczono flawonoidy oraz glikozydy

działanie adaptogenne



WĄKROTA AZJATYCKA | GOTU KOLA
W SUPLEMENTACJI

Obniżenie poziomu hormonu stresu
Zwiększenie zdolności pamięciowych, polepszenie koncentracji
Naturalny środek nootropowy i antydepresyjny
Wspieranie układu nerwowego i hamowanie neurodegeneracji
Działanie ochronne na naczynia krwionośne
Działanie łagodzące i przeciwbólowe
Wspomaganie w walce z rozstępami i cellulitem

DZIAŁANIE WĄKROTY AZJATYCKIEJ (Centella asiatica) NA NASZ ORGANIZM
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Wąkrota azjatycka aktywuje włókna kolagenowe, dzięki
czemu wpływa na hamowanie procesów starzenia się

skóry

działanie adaptogenne



ŻEŃ-SZEŃ
W SUPLEMENTACJI

Obniżenie stężenia glukozy we krwi
Poprawa funkcji poznawczych
Pomaga w zaburzeniach erekcji
Łagodzenie objawów menopauzy
Poprawa działania mechanizmów antyoksydacyjnych 
Zmniejszenie uszkodzeń mięśni oraz stanów zapalnych wywołanych wysiłkiem
fizycznym
Wpływa na ogólną poprawę samopoczucia oraz zmniejsza objawy depresji

DZIAŁANIE ŻEŃ-SZENIA (Panax ginseng) NA NASZ ORGANIZM
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Ze względu na swoje działanie pobudzające, żeń-szeń
poleca się przyjmować rano, aby nie utrudniać procesu

zasypiania w nocy

działanie adaptogenne



to polski międzynarodowy dystrybutor surowców chemicznych dla
przemysłu spożywczego, kosmetycznego, farmaceutycznego i chemii
gospodarczej. Firma założona w 1992 roku w Krakowie nieustannie się
rozwija.

W ostatnich latach nasz wzrost pozwolił nam na stworzenie
strategicznej sieci dystrybucyjnej i kompleksowej oferty surowców.  

Przedmiotem naszej szczególnej troski jak i źródłem satysfakcji jest
tworzenie, oferowanie oraz dostarczanie produktów o najwyższej
jakości, o niezmiennych parametrach, w wyznaczonych terminach.

Rozwój tak, ale zrównoważony
Zespół Alfa Sagittarius
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