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Zażywasz sterydy?
NA SZCZĘŚCIE JEST AdCort!
Jak powiedział słynny brytyjski profesor Peter J. Barnes: „Gdyby nie działania niepożądane sterydów, problem
astmy byłby rozwiązany...” Odkąd
w leczeniu tej choroby zaczęto je stosować, pacjenci mogą prowadzić normalne, aktywne życie. Sterydy jednak,
że względu na swe działania uboczne,
budzą wciąż wiele obaw. Ale nieprzyjemne objawy towarzyszące terapii
można dziś skutecznie eliminować.
Na astmę cierpi zadaniem alergologów
co dziesiąty Polak. Skłonność do niej
jest dziedziczna. W blisko 80 proc. przypadków choroba zaczyna się u dzieci
jeszcze przed 5. rokiem życia, ale można
zachorować w każdym wieku. Bardzo
ważna jest wczesna diagnoza i natychmiastowe rozpoczęcie terapii, by nie
dopuścić do niekorzystnych zmian
w drogach oddechowych.
Co się dzieje w oskrzelach Astma powoduje nie tylko zwężenie dróg oddechowych (obturację) - cały czas toczy
się tam proces zapalny. Błona śluzowa
która wyściela oskrzela oblepiona jest
trudną do usunięcia przez organizm, gęstą wydzieliną. Z tych dwóch powodów
choremu trudno jest oddychać.

Atak astmy mogą wywołać pyłki roślin,
roztocza kurzu domowego, ulatniające
się substancje chemiczne, ale nie tylko
– przy nadreaktywnych oskrzelach
wystarczy czasem haust chłodnego powietrza, by chory zaczął się dusić.
Pokonać stan zapalny Nowoczesne leki sterydowe znakomicie radzą sobie
z astmą. Jest jeden warunek: chory musi
zażywać je regularnie, nie przerywając terapii w okresie poprawy stanu zdrowia.
Sterydy bowiem zapobiegają pojawianiu
się ataków i rozwojowi niekorzystnych
zmian jakie zachodzą w układzie oddechowym. Tymczasem chorzy leków tych
boją się jak ognia. Bo choć ratują życie,
ich zażywanie niesie ze sobą skutki
uboczne: ścieńczenie skóry, kruchość naczyń krwionośnych, wzrost masy ciała,
osteoporozę, uszkodzenie wątroby, nadciśnienie. Objawy w miejscu podawania
sterydów, to pleśniawki, wysuszenie błon
śluzowych nosa i gardła (a w następstwie
chrypka i kaszel).
Pokonać skutki uboczne
AdCort to jedyny preparat na rynku,
który działa osłonowo przy przyjmowaniu sterydów. Zawdzięcza to unikalnej
kompozycji składników.

Oto one:
u witamina A – pomaga zregenerować
błonę śluzową jamy ustnej i dróg oddechowych, a tym samym ułatwia pozbycie się chrypki i kaszlu; u witamina E
– zmniejsza uczucie suchości błon śluzowych, walczy z wolnymi rodnikami odpowiedzialnymi za uszkodzenia naczyń
krwionośnych; u witamina D3 – zapobiega nadreaktywności oskrzeli i zaostrzeniom astmy, sprawia, że chory lepiej
reaguje na terapię sterydami; dzięki
witaminie D3 można czasami nawet
zmniejszyć konieczną dawkę sterydów;
u witamina K1 – zmniejsza ryzyko osteoporozy, wzmacnia odporność organizmu; u diosmina, rutyna, ekstrakt z owoców żurawiny – wzmacniają naczynia
krwionośne; u kwas hialuronowy – pomaga zachować sprężystość skóry i właściwe funkcjonowanie stawów; zwalcza
wolne rodniki; u asparaginian ornityny –
usprawnia funkcjonowanie wątroby.
AdCort mogą przyjmować zarówno dorośli, jak i dzieci. Kapsułki są
miękkie, żelowe, co ułatwia ich połknięcie. Co ważne, jest to terapia na
każdą kieszeń – miesięczna kuracja
kosztuje zaledwie 29 zł. u
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