Læs mere om Agnus Castus her:
(venligst gengivet fra helsenyt.com)
Der er nu hjælp at hente for kvinder, der lider af menstruationsforstyrrelser og præmenstruelle problemer, og for mænd med urenheder i huden.
Takket være intensiv forskning er det lykkedes at fremstille et virksomt og ufarligt naturprodukt, der uden at være et hormonpræparat og uden at
indeholde hormonsubstanser har vist sig i stand til at fjerne funktionsforstyrrelser mellem hypofysen og æggestokkene. Det er med andre ord nu
muligt at regulere hormonbalancen uden at løbe ind i de gener, ulemper og risici, der er forbundet med en hormonterapi.
Agnus Castus er fremstillet på basis af planten Abrahamstrå, der vokser i middelhavsområdet, Central- og Forasien og indsættes i de tilfælde,
hvor der findes en hormonal uligevægt med en overvægt af østrogen. Agnus Castus formindsker nemlig produktionen af østrogen og fremmer
produktionen af progesteron-hormonet.
Dette betyder, at Agnus Castus kan anvendes frem for alt ved menstruationsforstyrrelser, der skyldes en utilstrækkelig produktion af corpus
luteum dvs. en gullig dannelse, der fremkommer på æggestokkene efter et udstødt æg. Men desuden har undersøgelser vist, at Agnus Castus
har andre positive egenskaber.

Agnus Castus og det præmenstruelle syndrom.
De symptomer, der indgår i det såkaldte præmenstruelle syndrom, kan være af mangfoldig art: hovedpine, migræne, smerter i brystkirtlerne,
underlivsspændinger, svedeanfald, hævelser osv. Som årsag til dette syndrom anføres almindeligvis en overproduktion af østrogen eller et
underskud af corpus luteum-hormonet.
Agnus Castus har derfor vist sig at være et effektivt middel ved behandlingen af det præmenstruelle syndrom, da det som nævnt bremser
østrogenfremstillingen. Dets virkemåde er at stimulere organismen sådan, at den hormonale uligevægt udjævnes, uden at der tilføres hormoner
eller hormonsubstanser udefra.

Andre virkninger af Agnus Castus.
Ud over den nævnte gunstige virkning på det præmenstruelle syndrom har Agnus Castus en normaliserende og regulerende indflydelse på
menstruationsforstyrrelser. Således kan der opnås en afsvækkelse af menstruationsstyrken og -varigheden og samtidig en mindskning af
smerter og ubehag.
Uterusmyomer – dvs. godartede livmodersvulster standser deres vækst ved indtagelse af Agnus Castus. Endvidere har præparatet vist sig at
kunne fremme mælkedannelsen hos ammende mødre.
Agnus Castus er et naturmiddel, der er virksomt, hvor der foreligger en forstyrrelse i seksualhormonproduktionen, specielt hvor der er tale om en
overvægt af østrogen eller en progesteron-mangel. Agnus Castus’ udlignende og regulerende indvirkning på denne hormonbalance forklarer
præparatets brede anvendelsesområde.

Virkningen af Agnus Castus på »Acne vulgaris« eller urenheder i huden.
Når det først lykkes at normalisere seksualhormonbalancen, er det også muligt på effektiv måde at behandle uren hud – såvel hos kvinder som
mænd. Forskellige undersøgelser har bekræftet Agnus Castus’ egnethed i denne forbindelse.
Giss og Rothenburg behandlede 118 patienter med Agnus Castus. 70% var kvinder, 30% mænd. Patienterne, der var mellem 16 og 28 år, og
blandt hvilke der var personer med langvarige hudproblemer, fik daglig i en 4-6 ugers periode morgen og aften hver 20 dråber Agnus Castus.
Herefter nedsattes dosen til 15 dråber 2 gange daglig.
Diæten var ikke særlig streng, kun skulle patienterne give afkald på svine-, ande- og gåsefedt. Lokalt ordineredes der samtidig et let
desinficerende ansigtsvand.
Efter 6 uger indtrådte der generelt en bedring. Ca. 3 måneder efter behandlingens start var omkring 70% af tilfældene fuldstændig symptomfrie.
Indstilledes behandlingen med Agnus Castus optrådte der efter 3-6 uger relativt hyppigt tilbagefald.
En kontrolgruppe på 43 patienter, der behandledes med almindelig terapi uden Agnus Castus brugte 30-50% længere tid for at nå det samme
resultat. Efter 6 måneder blev 9 aknepatienter, der bedømtes som hårdt ramte, behandlet med Agnus Castus, 7 heraf med et meget godt
resultat. I intet tilfælde optrådte der negative bivirkninger.
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