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2020ביולי  82ירושלים,   

 

 (MELPOTENT) אוןמלתקציר למוצר 

לנטילה מתמשכת על ידי גברים המעוניינים  אשר מומלץהינו מוצר המיוצר על ידי חברת 'צוף גלובוס' אוןמל 

 בגופם.   והשתן מיןהשלהם וכן לתמוך בבריאות הכללית של מערכת  לחזק את כוח הגברא

 

תערובת הצמחים, המשמשת כמזון הדבורים לייצור המוצר, מכילה חומרים פעילים ביולוגית, כגון 

ginsenosides( 'אשר ידועים כמזרזי ייצור של החומר 'חמצן חנקני ,nitric oxide .בכלי הדם ) 

באיבר  של כלי הדם ה על עוצמת אונות הגבר דרך הרפיית השרירים החלקיםישנה השפעה ישירחומר זה ל

מאמרים מדעיים כחומרים אשר תומכים הרחבה בכמו כן, מרכיבים צמחיים אלו מצוטטים ב המין הזכרי.

( והשפעה anti-fatigueבבריאות מערכת הרבייה הזכרית, יחד עם השפעה חיובית על רמת האנרגיה )

 .(neuroprotective effectsמיגנה על המוח )

 

( ושל WHOפעילויות ביולוגיות אלו מתועדות היטב במסמכי המונוגרפים של ארגון הבריאות העולמי )

( וכן עברו אישור וחיזוק על ידי פרסומיים מדעיים נאותים שעברו EMA) ית לתרופותאהסוכנות האירופ

 (.peer-reviewedביקורת עמיתים )
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 מיוחסות למרכיבים הצמחיים המתוארים ברשימה להלן: אוןמלהפעילויות הביולוגיות המרכזיות של 

 

1 )Panax ginseng : 

הם סוגים רבים י( ובינtriterpene saponinsטרפניים )-המרכיבים העיקריים בצמח זה הינם ספונינים טרי

(, anti-fatigueעייפות )-משמשות כנוגדות. מחקרים קליניים מדווחים שתרכובות אלו ginsenosidesשל 

מקרים הודות להשפעתן האדפטוגנית על גוף האדם. מידע קליני נוסף תומך בשימוש בחומרים אלו לטיפול ב

  אונות ולשיפור הייצור של תאי הזרע.-איןשל 

 

2 )Serenoa repens : 

, oleicחופשיות )בעיקר מסוג החומרים הפעילים המרכזיים בפרי זה הם סוגים שונים של חומצות שומן 

lauric ו- linolenic ( וסטרולים )בעיקרβ-sitosterol ו- stigmasterol.) 

בנוסף, מחקרים בויסות המערכת ההורמונאלית.  השפעהדווח על כך שלתרכובות אלו במחקרי מעבדה 

ובתסמינים  שתן התחתונההשל מערכת  תסמיניםקליניים תומכים בשימוש בחומרים אלו כטיפול תומך ב

 הנגרמים עקב הפרעות בתפקוד בלוטת הערמונית.

 

3 )Aralia racemose : 

( saponins(, הסאפוניניים )terpenoidsקבוצות החומרים העיקריות שזוהו בצמח זה הינם הטרפנואידים )

-hepatoדלקת, כמו גם הגנה על הכבד )-. תרכובות אלו מציגות השפעה נוגדתacetylenic lipids-וה

protective( והורדת ערכי הסוכרים בדם )hypoglycemic בנוסף, מחקרים מדווחים על כך שייתכן .)

. לרקמות מפני מקרים של חוסר אספקת חמצן ולמרכיבים אלו חשיבות בהגנה על מערכת כלי הדם והלב

(ischemica .) 

 

4 )Angelica atropurpurea  (dong quai , Angelica sinensis) : 

-β. בנוסף, זוהו טרפנים )בעיקר alkyl ligustilidesהמרכיבים העיקריים בשורש של צמח זה הם 

cadinene ו- carvacrol( בנזואידים ,)benzenoids( וקומארינים )coumarins.) 

שלתרכובות אלו היכולת לסייע בכאבי התכווצויות הודות ליכולתם לעכב את כיווץ במחקרי מעבדה דווח 

ני רעלנים השרירים החלקים. כמו כן, דווח שלחומרים אלו השפעה המגינה על הכבד מפ

(hepatoprotective)מדעיים עדכניים מראים שייתכן ותרכובות אלו תומכות בהעלאת רמות  . ממצאים

 הטסטוסטרון.

 

 

http://www.zufglobus.com/Angelica-atropurpurea.html
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5 ) Inula Helenium: 

        alantolactoneובעיקר  sesquiterpene lactonesהמרכיבים הפעילים העיקריים הם 

מגוון רחב של שורות תאים על  סרטן-נוגדת. תרכובות אלו מדגימות פעילות isoalantolactone -ו

על כך שחומרים אלו בנוסף, ישנם מספר דיווחים מחקריים  חמצון חזקה.-ביחד עם פעילות נוגדתים סרטני

 דלקת חזקים.-עשויים לשמש כנוגדי

 

6 )Plantago major : 

המרכיבים הפעילים העיקריים שזוהו בצמח שייכים למשפחת הפלבונואידים וכוללים בעיקר את החומרים 

hispidulin ,luteolin ו- apigenin מחקרי מעבדה מדווחים על הפעילות החזקה של התרכובות האלו .

קות ולנטרול של רדיקליים חופשיים. כמו כן, ישנם דיווחים על פעילות חזקה למניעת גדילת להורדת דל

 חיידקים ונגיפים שונים.

 

7 )Vitex agnus-castus : 

(      cymaroside -ו casticinשתי קבוצות עיקריות של חומרים נמצאו בצמח זה : פלבנואידים )בעיקר 

קליניים מראים את -ממצאי מחקרים קדם(. vitexlactam A -ו vitexilactoneטרפנים )בעיקר -ודי

 ההשפעה הטיפולית של תרכובות אלו על סרטן בבלוטת הערמונית. 

 

8 )Eleutherococcus senticosus : 

ובעל יכולות  (, מדווח כבעל אפקט אדפטוגניSiberian ginsengצמח זה , המכונה גם "ג'ינסנג סיבירי" )

לשפר את התמודדות הגוף עם מצבי לחץ ועקה שונים, לעורר ולשפר את מערכת החיסון ואף עשוי לסייע 

-antiחיידקים )-בהעלאת היכולות המנטליות והקוגנטיביות. בנוסף, דווחה פעילות חזקה נוגדת

microbial.) 

 

9 )Schisandra chinensis : 

(. Schisandrin)בעיקר  dibenzocyclooctadiene lignansקבוצות החומרים העיקריות בצמח זה הינם 

מדווחים על כך שמרכיבים אלו מציגים פעילות חזקה לנטרול של רדיקלים חופשיים וכן  פרסומים מדעיים

בשיפור מרים אלו חוהשפעתם החיובית של חזקה נוגדת דלקת. כמו כן, מחקרים נוספים מדווחים על  פעילות

 ספירת ואיכות הזרע בגברים הסובלים מבעיות פוריות.
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10 )Lepidium meyenii : 

ובעיקר צורות שונות של  imidazole alkaloidsבשורש של צמח זה הינם  העיקרייםהחומרים הפעילים 

מערכת הרבייה  . מחקרי מעבדה מדווחים על כך שלחומרים אלו ישנה השפעה חיובית עלlepidilineהחומר 

 (.anti-fatigue המונעת עייפות ) ( ופעילותneuroprotectiveהזכרית, בנוסף לפעילות מגינה על המוח )

 

11 ) Tribulus terrestris: 

( steroidal saponinsהמרכיבים המרכזיים בצמח זה משתייכים למשפחת הספונינים הסטרואידיים )

פרסומים מדעיים מדווחים על . tribulosin -ו protodioscin ,tribulosaponinsהכוללים את החומרים 

מחקרים קליניים תומכים  ( של החומרים הללו.diuretic effectsפעילות נוגדת דלקת וכן פעילות משתנת )

 ן את איכות הזרע בגברים.הוהזרע  כמותאת הן משפרת  protodioscinבכך שלקיחה יומית של 

 

12 )Vitis vinifera : 

(, polyphenol flavonoidsפנוליים )-המרכיבים הפעילים העיקריים בצמח הגפן הם פלבונואידים פולי

anthocyans ו- catechins מחקרי מעבדה מדווחים על כך שלתרכובות אלו השפעה חיובית על ייצור .

 הזרע ועל איכותו, כמו גם השפעות חיוביות נוספות על מערכת המין והשתן בזכרים.
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