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من نحن؟                     

 
الشركة االولى بمجال المكمالت الغذائية في رومانيا والداعمة لصحة الشعب الروماني            

   عاما 27منذ اكثر من 

شركة عام   ®COSMO PHARM تأسست  الطب   1994في  أهمية  لديها  ترسخت  قد  كانت  عائلة  يد  على  رومانيا  في 
شركة   اول  تعتبر  فهي  الرومانيين.  صحة  ودعم  الصحي  الحياة  نمط  بتحسين  فرغبت  غذائيةالتكميلي  في    طبيعية   مكمالت 

  بتصنيع المكمالت الغذائية  فهي مختصة حصريارومانيا والتي بدورها ادخلت مفهوم المكمالت الغذائية على الصعيد الوطني ; 
  ., غير أنها مهدت الطريق امام كل الشركات المهتمة في ذات المجال باتباع خطواتها على مر السنين

أوريليا تالبوش   الدكتورة  مؤِسسة    -وقد تمكنت  الوقائي   -كشريكة  والطب  الوقائي  الطب  مجال  من  الواسعة بكل  خبراتها  مع 

انتا من  تمكنت   , للذهنالتكميلي  منشط  وأول  لألكسدة  مضاد  مركب  أول  متكامل   (®Neurotonic) ج  نباتي  ملين  وأول 

 . Q10 من خالل اإلنزيم المساعد (®Herbolax) مخصص للنتباتيين

  من أين بدأنا االبتكار والبحث؟               

عاما استمثرنا التقدم   27ثورة فيها. ففي غضون تبع مسار شاق موّجه نحو التطوير المستمر والتوسع بإنماء المنتجات وإحداث أ  

للسوق   وحصرية  فريدة  وصفات  واطلقنا   , السوقية  االكتشافات  ألحدث  البيانية  الرسوم  تحليل  خالل  من  باطراد  التكنولوجي 
واألحم المعيارية  والمستخلصات  الذهن  ومنشطات  المعدنية  بالمواد  المشبعة  والمركبات  الفيتامينات  كمركبات  اض الوطني 

 الدهنية فائقة التركيز ومضادات األكسدة االستثنائية وذلك لتعزيز صحة ونوعية حياة الرومانيين.
إنتاج   خطوط  ثالثة  تحديث  على  الوقت  بذات  نعمل  فإننا   , الوطن  مستوى  على  المنتجات  توزيع  الى  مؤتمتة  وباالضافة 

 صلت لذروة التطور التكنولوجي والصناعي. . كما أن الشركة وومحوسبة بالكامل ومجهزة بأحدث معدات اإلنتاج 
ونظًرا للخبرة المكتسبة طوال كل هذا الوقت ورغبة في تزويد زبائننا بمجموعة واسعة من المنتجات عالية الجودة والفعالية ، 

شراكاتنا    ®COSMO PHARMفتخصصت   وسعنا  وبالتالي  تقدًما.  األكثر  الطبيعية  العالجات  وتسويق  واستيراد  انتاج  في 

تيشونا كشركة  عالميًا  األبحاث  معامل  وأشهر  المصنعة  الشركات  أكبر  مع  بالتعاون   ,®Q-Gel)االمريكية   لخارجية 
ActiveQ®)  ( اليابانية  كانيكا  )QHوشركة  الهولندية  ام سي  وشركة دي   )resVida® Resveratrol لكسوريل وشركة   )

النرويجية )  (KSM-66® Ashwagandha)الهندية   آكر بيومارين  ام سي  Superba2 Krill Oilوشركة  اف  وشركة   )

 وشركة سابينسا الهندية وغيرها الكثير. (EPAX® Fish Oil)االمريكية 

المستهلكين   احتياجات  في تلبية  المتمثلة  االساسية  لرؤيتها  متيقظة  الشركة داثما  الطبيعيةللقد بقيت  الغذائية  حيث تقدم   لمكمالت 

السن( باالضافة  و وكبار  والكهول  والشباب  األعمار )األطفال  لكل  الجودة  عالية  الطبيعية  المنتجات  أكبر مجموعات  من  احدة 

 إلمكانية عنونة متنوعة وبأسعار مناسبة للمرضى.

 ة من الطبيعة يصحال الحياة

فنحن نلزم انفسنا بحمايتها. وانطالقا من حرصنا على   ;يأتي من الطبيعة    ®COSMO PHARMوبما أن مصدر إلهام شركة  
والخشب   الغاز  مثل  التقليدي  للوقود  بيئي  كبديل  الجوفية  الحرارة  توفرها مضخات  التي  المتجددة  الطاقة  فاننا نستخدم   ، البيئة 

جل الحفاظ على الخصائص والديزل. وبالتالي , تخزن المنتجات في بيئة باالمكان التحكم فيها بدرجة الحرارة والرطوبة من أ

وحدة انتاج مستدامة ذاتية , انشئ مشروعًا   ®COSMO PHARMالمفيدة للمنتجات لفترة طويلة من الزمن. ولتصبح  شركة  

ميغا واط سنويًا ، وهي   124يتمثل بتنصيب عصبة كبيرة من األلواح الكهروضوئية كنظام بديل لتوليد الكهرباء ، والتي ستنتج 

 قليل من االستهالك التقليدي للكهرباء في عملية اإلنتاج. مصممة خصيصا للت

 



 

 

 

 

 

 

 

 تهمنا عافيتكم  

في أن تساند كل أولئك الذين يسعون إلى التطور والتوازن الصحي الطبيعي أكثر   ®COSMO PHARM  شركة  مهمةتكمن  

من انها مجرد انتاج مكمالت غذائية. فيمثل كل منتج تجسيدًا لمفهوم الحياة الصحية والفكرية حيث يصنع المنتجات متخصصون 

وعلى   عليكم  بحرص  وموهبة  وإلهام  عاٍل  احترافي  تدريب  منتجات  صحتكمذوو  صممت   .COSMO PHARM®    من

او  فردية  كانت  سواء  ايضا  ووقاية  عالج  منتجات  النها  باالضافة  إكلينيكيًا.  مختبرة  ومكونات  معيارية  طبيعية  مستخلصات 

 مرافقة للعالج الطبي.

عند    ®COSMO PHARMشركة  رؤية  تتمثل  و للعالج  السريع  والتيقظ  على الصحة ,  الحفاظ  في  الوقاية  أهمية  في تعميق 

ظهور األعراض األولى التي قد تشير إلى وجود مرض. وعلى اثر ذلك نحن ملتزمون دائما بتحسين جودة المنتجات الطبيعية  

 التي تعمل على تعزيز صحة الرومانيين.

 قيمنا     

والتقدير مقتنعو  النزاهة  نحن  مثالية  :   بتركيزات  الجودة  عالية  طبيعية  منتجات  تقديم  من  أهمية  أكثر  شيء  يوجد  ال  بأنه  ن 
الحيوي   التوافر  لدرجة  المستمر  التحسين  في  متخصصة  دولية  بحثية  مختبرات  مع  شراكات  أبرمنا  لذلك   ، مناسبة  وبأسعار 

 . ®COSMO PHARMولتركيز المستخلصات وبالتالي كفاءة المكمالت الغذائية الخاصة بشركة 
المجتمعي حمالت   التوجه  في  والوقاية  الصحة  تعزيز  خالل  من  مجتمعاتنا  في  مشاركتنا  خالل  من  بمسؤولية  نتصرف   :

 "  : مثل  للشركات  االجتماعية  "Building Immunityالمسؤولية  و   "2COOL4SCHOOL"و  "Buy locally with 
COSMO PHARM®  و  ""5` for Health"  عام من  وابتداءا  البيئي   2003.  اإلدارة  وقررنا    ISO 14001ة  طبقنا نظام 

 الحفاظ المستمرعلى البيئة من خالل تصميم عبوات صديقة للبيئة وتلبي االحتياجات الوظيفية في ذات الوقت.

ثابتة  الزمالة.   توطيد شراكات  موجهة نحو  قوية  واحدة  بناء ثقافة تنظيمية  في  ونعمل باستمرار  لكل عالقة  األولوية  نعطي   :
اء في الكفاح من أجل حياة صحية ، لذلك نقابلهم بعالجات طبيعية عالية الجودة ونتعامل معهم  ونعتبر شركاءنا في العمل حلف

 باحترام وإنصاف ونزاهة.  

التواصل في  فإننا نفعل    صدق   ، أكثر تعقيدًا  مواقف  لمعالجة  احتياجنا  وعند  والمعرفة والنصائح البناءة ،  المعلومات  : نشارك 
 ذلك بتفهم وشفافية وبسالة. 

 

منتجاتنا          
والجودة قاليدالت –  –     

أصلية وفعالة, حصرية   , منتجات فريدة   
فائقة    ®COSMO PHARMاعتنت شركة   اختارها بعناية  فقد   ، الجودة  عالية  مكونات  على  التي تحتوي  والمنتجات  بالتراث 

من   أكثر  لديهم  التكميلي  27محترفون  الطب  في  الخبرة  من  بشركة  عاًما  الخاصة  الغذائية  المكمالت  جميع  عن  ي علن   .

COSMO PHARM®  " و  الصحة  وزارة  للI.B.A-S.N.P.A.P.Sفي  اإلقليمي  المركز  وفي  ياش  "  مدينة  في  العامة  صحة 

لالئحة   وفقًا  في   56/2021والقانون    2021آذار    18في    2021/468المعدلة    C.E 1925/2006الرومانية ,  المنشور 

 . 2021نيسان   1بتاريخ  332" رقم OFFICIAL GAZETTEالصحيفة الرسمية "

وا الوطنية  السلطات  تفرضها  التي  الجودة  ومتطلبات  معايير  منتجاتنا  ومعايير  تتفوق  األوروبية   GMP  (Goodلمعايير 
Manufacturing Practice ومعايير )US FDA  (United States Food  and Drug Administration .) 

 



 

ن ِعد المنتجات في صيغ معقدة من المستخلصات المعيارية والتي تضمن نفس التركيزات المكثفة للمكونات الطبيعية في كل منتج  

 بغض النظر عن الكمية الم عدّة.، 

 

 
في  قدم  من  أول  كنا  لسنوات العديدة.  والدراسات  الروماني حصيلة البحث  السوق  في  فريدة وحصرية  منتجات  تشمل تقديماتنا 

. واليوم نحن الوحيدون الذين نقدم لعمالئنا  Q10مركب مضاد األكسدة والمنتج الثوري اإلنزيم المساعد    -1994عام  -رومانيا  

المساعد   التالي من اإلنزيم  "  Q10الجيل   : Active Q® Ubiquino  من انزيم الوحيد  النشط  الشكل  وهو   "Q10    وم نح  ،

 (.  TISHCON CORP)براءة اختراع حصرية   ®Bio-Q-Sorb™ استنادًا إلى تقنية  Kanekaبراءة االختراع 

 
 

-  ®COSMO PHARMعلى المستوى األعلى لجودة المنتج من حيث كفاءته ونقاوته وأمانه ، طبقت شركة ومن أجل الحفاظ 

)   -2003عام   الجودة  إدارة  ) ISO 9001معايير  البيئية  واإلدارة   ،  )ISO 14001 الغذاء وإدارة  السالمة  إدارة  وأنظمة   )

HACCP (ISO 22000) وبإمكانكم العثور على معايير .ISO الثالثة على جميع الملصقات الخاصة بمنتجاتنا . 

 
باستمرار بالمكمالت الغذائية الفعالة على نطاق واسع من االحتياجات   ®COSMO PHARMت ثرى المحفظة االنجازية لشركة  

 بعناية.  اختارها خبرائنا ;منتج  100الصحية ، والتي يبلغ عددها حاليًا أكثر من 
 

 
. تحمل منتجاتنا المحمية عالمة ® بجانب  ”OSIM“عالمة تجارية مسجلة لدى   50ولحماية منتجاتنا من التقليد ، لدينا أكثر من 

 االسم وهي عالمة التفرد.

 
 

منتجاتنا تشارك في حملة  
التوعية بضرورة زيادة المناعة  
لجميع أفراد األسرة في موسم  

 البرد

 
توصي بالمنتج الشركة 
الوطنية لطب األعصاب  
والطب النفسي لألطفال  
 والمراهقين في رومانيا
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الجودة   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  CRSP-Iasi  و  IBA-SNPMAPS  و
 الثالثة المنفذة  ISOوأنظمة  

 نظام إنتاج صديق للبيئة  ✓

المنتجات   ✓ أفضل  لكم  لنقدم  جهدنا  قصارى  نبذل 
 جودة وسعرا 

 

؟مكيف يمكننا مساعدتك  

مع   ✓ مع الصيغ المثلى  عنونة  العالجات الطبيعية  قابلية 
 متنوعة ، لجميع األعمار 

الخام   ✓ المواد  أكبر منتجي  ومن  النقاء  عالية  مكونات 
 للمكمالت الغذائية في العالم 

المتقدمة   ✓ التقنيات  أساس  على  المصنوعة  المنتجات 
طُوَرت في   تم  والتي   ، على براءة اختراع  الحاصلة 

 مختبرات األبحاث بأعلى معايير الجودة 

عالية  تركيبات   ✓ بتركيزات  مكونات  على  تحتوي 
ومثالية    ، الجسم  في  لها  فوريًا  ا  امتصاصً تضمن 

 لتغطية االحتياجات اليومية 

ا للنباتيين   ✓   فهي   ;المكمالت الغذائية المصممة خصيصً
او  100عضوية   الحساسية   مسببات  وبدون   ٪

النكهات   او  األصباغ   او  الحافظة   المواد 
الصودي  او  والسكر  او  االصطناعية   القمح  او  وم 
 الغلوتين اوالبيض ومنتجات األلبان. 

ضمان الجودة والكفاءة والنقاء والسالمة ، من خالل   ✓
 التصريحات المقدمة من وزارة الصحة 
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NEUROTONIC
® 

MEMORY MAX
®

 

للجهاز العصبي مقوي طبيعي   

 . تركيبة فريدة من المواد المفيدة لدعم الجهاز العصب  
ن هو   ن وهو مشارك  المادة االمفوسفاتيديل الكولي  لمادة الكولي 

  ت
. األ  كوين مادةنشط فن ن ن اما مادة ستيل كولي  األسيتيل كولي 
وري   نقل النبضات العصبية   ة ضن

  الجسم ، ويؤدي نقص   فن
 انها فن

. مثل مرض الزهايمر   مرضية   إىل حاالت  
 

   : فعاليته

مضاد   فهو مقوي طبيع  للجهاز العصب   و األوعية الدموية.  • 
ٌه للَعَصبة و لألكسد الجنكه بيلوبا الدورة تحسن مادة   • . ُمَوجِّ

  المخ واألطراف ، مما يضمن أكسج
 •ة جيدة. الدموية فن

المغذيات العصبية حسن ت  •. يقلل من تراكم الصفائح الدموية
ن ، فوسفا   ن و إل)ليسيثي  ( وظائف المخ -تيدل كولي  ن جلوتامي 

  
الذاكرة ، قصور الجهد الفكري ، والتعب ، و  حاالت  فن

ن  كت  اه والتر ن والذاكرة   •.  واضطرابات االنتب كت  يحسن قوة التر
 . الشيخوخة  اضتخفيف أعر   • رد الفعل.  تناسبو 

  

   : حاالت مفيد في
  ، واألرق ، والدوار ،  

واضطرابات السمع ، الصداع النصفن
والرؤية ، واضطرابات التوازن ، واضطرابات الدورة الدموية 
وية الدماغية ، إلخ.  ( ، ونقص التر ن  .)برودة اليدين والقدمي 

ن كونسن تراتس ، نقاوة   :  المواد الفعالة / كبسولة ليسيثي 
ن    لغ م  575  -عالية   إل ،   لغ م  200  -، فوسفاتيديل كولي 
ن غلوت ن القمح    لغم 100 امي  ،   لغم 62.50  -، زيت جني 

،   لغم 2  -، بوليكوسانول    لغ م  20  -الجنكة بيلوبا )مستخلص(  
 . لغم 50  -غوتو كوال )مسحوق(   لغم 1  -يوفر أوكتاكوسانول 

 

ل  لةكبسو االستخدام :  ةطريق   اليوم بعد األك
ان فن  أو كبسولت

 كبسولة   30  عل  بوةالع وي ت تح
 

طاقة استيعابية أقصى بذاكرة   

ن    تعمل عل تحسي 
اىل  من المكونات النشطة البر مزي    ج مث

اه والحالة العاطفية. يشكل  ن واالنتب كت  الذاكرة والتر
ين   ا من   فوسفاتيديل كولير  أو  فوسفاتيديل سير جزًء

. الغشاء العصب   ويدعم صحة الجهاز العصب     
 

    : فعاليته
اه و  فاعلية زيادة  • ن   قدرة العقل واالنتب كت  التعلم والذاكرة والتر

ن الحالة العاطفية ويقلل من التعب   •وازن.  والت  تحسي 
   (DPIA( و ) EPA)  العصبية   وصالت يحفز ال   •  والتوتر. 

فن
 •.  والقلب والبرص طبيعيةوظائف الدماغ الحفاظ عل  

  تجديد الخاليا العصبية
ن تخفيض ازالة   •. يساهم فن الميالي 

ن يؤدي إىل التصلب( يؤخر التدهور   •. )فقدان طبقة المايلي 
  السن. 

 اإلدراك  بسبب التقدم فن

 
  : مفيد في حاالت

  ، الشديد    
الذهبن ،  واالجهاد  الذاكرة  االنتباه وقلة  قصور 
  ، ن  كت  ،  ووالتر المزمن  ،  والتعب  ،  و القلق   وخللالكتئاب 

باركنسون( ب  ، )الزهايمر  التنكسية  األمراض    
المخ فن وظائف 
 الشيخوخة ، إلخ. 

 

؛ منه   لغم 250زيت مسحوق   :  المواد الفعالة / كبسولة
DHA - 100  لغم    ،EPA - 10  ن    لغم  -، فوسفاتيديل كولي 

ين    لغم  L-Carnosine - 50،    لغم  100 اتيديل ست   -، فوسف
ن    لغم  25 ن    لغم  B2 - 1.4، فيتامي  ،   لغم  B6 - 1.4، فيتامي 

ن   ن ب    لغم  B1 - 1.1فيتامي  امي  ن فيت امي   . لغم 2.5  -  12، فيت
 

  اليوم بعد األكللة كبسو :  االستخدام  ةطريق 
 فن

 كبسولة   30  عل   بوة الع  وي ت تح 
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NeuroMAX
®

 

عصبي أحادي   كب مر  
NEUROMAX®   ارة عن   لألعصاب ،    عقار عب

ة عياريحتوي عل مستخلصات طبيعية مويذهن ومغذي لألعصاب  لل منشط  و وافر
   ,Bacopa monnieri, Ginkgo Biloba, Phosphatidyl serineمع هذه المواد : )    عمل تآزري لدعم الجهاز العصب   ب  تقوم

(Phosphatidyl choline, Citicoline, L-Carnitine, Alpha lipoic acid, Ta Glutamine  

ار  ةباالضاف ا    ®NEUROMAXاىل ان عق
ً
ن وظائف المخ و   للجهاز العصب   واألوعية الدمويةمقوي طبيع  جيد جد   تحسي 

 يساهم فن
ن ومثل   كت  اه والتر   ، حرك    اتزان الذاكرة واالنتب

 يؤخر شيخوخة الدماغ.   كما انهوعاطفن
 

 بهذا المنتج.  الجمعية الرومانية لطب األعصاب والطب النفسي لألطفال والمراهقين -SNPCAR-توصي 

  : فعاليته
اه وال   •. مقوي للذهن و   يدعم األداء السليم للجهاز العصب   واألوعية الدموية و يحم  الجهاز العصب       • .   تذكر يحسن االنتب ن كت            والتر

  تزا يدعم اال    •اليقظة وتقليل وقت االستجابة )رد الفعل(.   إطالة مدة   •. بشكل كبت    وازنوالت   دراك  من األداء اال   عزز ي   •
ن العاطفن

  واألرق.   •.  ويحارب التوتر والقلق واالكتئاب دون آثار جانبية
الجهد الفكري   قوة و  ديمومةيزيد    • يقلل التعب والصداع النصفن

ورية لعملية   •   والجسدي.    يؤمن إمداد األحماض األمينية الرصن
ة لتلف األعصاب عراض الظاهر يقلل من اال   •. للدماغ  االستقالب فن

(  الطرش القحفية )العم ،     ، األلم العصب  
ار السن ، ويدعم عملية ال   لدى يدعم الوظيفة الذهنية    • . ، الصداع النصفن   . تذكر كب

  يدعم ال  •
ول والدهون الثالثية  ي  •  العصب   بعد السكتة الدماغية.  تعافن ويمنع ترسبها عل جدران األوعية خفض نسبة الكوليستر

بات القلب.   • الدموية.    ينظم ضغط الدم ورسعة ضن

    :حاالت مفيد في 
  د الا جه اال 

اب ، والقلق ، والخرف ، والتعب ، واإل والقصور االدراك      الشديدذهبن ن ، واالكتئ كت  اه والتر   ال  نهاك، ونقص االنتب
 ذهبن

ن األذن  الرؤية ، واضطرابات التوازن أو الدورة الدموية )احمرار ضعف  ، و   والجسدي ، والصداع ، والدوار ، واضطرابات السمع ، وطني 

  ، ) ن  -األمراض التنكسية العصبية  والرصع ،  و فقدان الذاكرة ، و،    نطقال  ةصعوبو ،   واالعاقة العقلية الخفيفة والمتوسطةاليدين والقدمي 
   وية الدماغية  لب لصدمات الق وتوريت ، ا و باركنسون ،  و  الزهايمر ،

 . السكتة الدماغية منالتعافن

 (: لغم 800كبسولة نباتية )  1المواد الفعالة / 
 (acetyl hydrochloride L-carnitine) L-carnitine125  لغم    ,Taurine  125  لغ م    ,Citicoline (CDP-choline)  75  لغم   ,

Bacopa monnieri    انوىل  بنسبة   إيث
٪ 20، مع ما ال يقل عن    Bacopa monnieriمن األجزاء الهوائية من    1:  20)مستخلص مائ 

bacopazide  )50 من أوراق الجنكة بيلوبا   1:  50الجنكة بيلوبا )مستخلص هيدروثانوىل  بنسبة    ،   لغمGBE    24مع ٪

ginkgoflavone   6و  ٪lactonic terpenes  )50 لغم   ،  Phosphatidylcholine   إيثانوىل  من بذور فول الصويا  
)مستخلص مائ 

ن ماكس ، مع   )مستخلص هيدروثانول من بذور   Phosphatidylserine  ملغ ،  Phosphatidylcholine  )30٪ عل األقل 25جاليسي 
ن ماكس مع    Alpha، حمض    غلم L-glutamine  25  ،  لغم Phosphatidylserine  )25٪ عل األقل  50فول الصويا جاليسي 

lipoic12.5  حمض    ،  لغمPantothenic  -    ن امي  راجع الالئحة :  )* القيمة المرجعية الغذائية  لغ  *( م  50 %VNR)  - B5فيت
1169 /2011) . 

: كبسولة واحدة يوميا  طريقة االستخدام : ن  مع كوب من الماء  اثناء الطعامللبالغي 
 نباتية   كبسولة   30  عل  بوةالع وي ت تح
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NEUROMAX
®

 
مع أقصى تركيز ألعلى   وتناسبا  وتركيزا   وتكامالالصيغة األكثر تعقيًدا  

 :  وقائي لألعصاب   بأداءموثقة  عياريةمستخلصات نباتية م
 

Citicoline, L-Carnitine, Taurine, Bacopa monnieri, Ginkgo 

Biloba, Phosphatidyl Serine, Phosphatidyl Choline, L- 

Glutamine, Alpha Lipoic Acid. 

 

www.snpcar.ro 

 

ي ، و  خارقة فعالية 
ي الوعائ 

 
ي والجهاز الدماغ ي األداء السليم للجهاز العصب 

 
تعمل  ف

 : وتعزيز تحسير  عىل 

 

   إبطاء عملية شيخوخة الدماغ  •

 المعالجة البصرية  •

 التوازن الحركي •

العصبية التنكسية مثل مرض الزهايمر  األمراض  •
 والخرف ومرض باركنسون

 السكتة الدماغية   من التعافي  •

 

 االنتباه والتركيز والذاكرة  •

   وزيادة كمية النواقل العصبية   ةالعصبي  بنيةال  •

 النشاط الوقائي العصبي •

 سرعة معالجة المعلومات  •

 المهام التنفيذية  •

 االتزان العاطفي •

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

® موصى ب
Neuromax   ي هذه الحاالت ف: 

ضعف االدراك | فقدان الذاكرة | نقص االنتباه والتركيز | صعوبات الكالم | الصرع | الزهايمر | باركنسون |  

الدماغية | االكتئاب | القلق | اإلرهاق العقلي والجسدي | صداع   توريت | صدمة الدماغ | انتعاش ما بعد السكتة 

 ندوار | اضطرابات السمع | طنين األذ

  -SNPCAR-توصي 
الرومانية  الجمعية 

لطب األعصاب  

والطب النفسي 

لألطفال والمراهقين  

 بهذا المنتج 

http://www.snpcar.ro/


Citicoline, L-Carnitine, Taurine, Bacopa monnieri, Ginkgo 

Biloba, Phosphatidyl Serine, Phosphatidyl Choline, L- 

Glutamine, Alpha Lipoic Acid. 
 

 Citicoline   : ي خاليا   ة الحالطبيعيب  موجود  مغذي
ي الجسد  ف  ي ووظائف المخ  ولهالبشر ي النشاط العصب 

وفر  ي و دور أساسي ف 

، و الالزمة لعمل    phospholipids  مادة  وفر ي الحماية المضادة لألكسدة من تلف الخاليا العصبية الناجم عن الجذور الحرة والشيخوخة 

ل ال ، وتزيد معد ن ذهنيال  عمليات الخاليا العصبية بشكل صحيح  كت  ، يحفز الذاكرة واالنتباه والقدرة عل التر  . ة 

 

 Carnitine-L  :    له  حمض أميبن  
اللتهابات ، ال  لالعصاب دور وقائ  ، لالكالعصب   التالفة( ومضاد   وصالت )ا ،  وي سدة  حارب الجذور الحرة 

 .يزيد ديمومة وقوة الجهد الفكري تساعد عل   البر  وفر الطاقة ي و 

 

i Bacopa monnier  : ة للقلق والكتئاب من خالل تنظيم المستويات غت  المتوازنة من  ضادم نشاطاته

، ويحفز الذكاء ويرسع معالجة   ، ويزيد من القدرة عل التعلم والحفظ                      . لمرئية معلومات االاألمينات الحيوية 
 

 Biloba Ginkgo    : اته المضادة لألكسدة ال م لتأثت     و ( ،  terpenoidsو   flavonoids)بسبب مركبات خارقة  يستخد
ن فن الدورة   تحفت 

ن الذاكرة.   الدموية الطرفية ومكافحة فقدا

 

   Taurine  : ن  حمض أميبن  له دور حماية الخاليا العصبية من  ل يعمل كمضاد لألكسدة و ل األعصاب والوقاية العصبية.  عد  مُ بتحسي 

، ويحث عل  م للجلوتامات  ن واألعصاب الطرفية. التأثت  السا خاء ، ويحم  شبكية العي   االستر

 

 Phosphatidyl choline  : تكوين الوهو ،   سنجابيةال  الدماغ  مكون رئيس  لمادة(   تكوين الخاليا العصبية وتجديدها 
(.  نسيج مهم فن ن ،    يعتت  العصب   مقدمة للكولي 

  نقل األعصاب وعمل الجهاز العصب   المركزي واال
ن ويمثل المادة األساسية المستخدمة فن   تصنيع األسيتيل كولي 

. فهو يشارك فن  
 نبائر

 

serine Phosphatidyl   :  ن  و المكون األساس  للطبقة الداخلية من غشاء الخلية العصبية إل له  أعل تركت    ا
  الدماغ ، وله دور فن

،  ست فن ن الخاليا العصبية  ثارة والتواصل بي 

ال  اجع ويخفف من التر  .    دراك  ا ن ن والنورادرينالي  وبامي  ن والد ال   عزز يو ، وينظم إفراز األسيتيل كولي   . إلجهاد  ا للقلق و  مضاد  ايضا  هو و   دراك  األداء ا

 

Glutamine -L  :  الجسم ، ف لدماغ ،  لوقود  يعتت  ك  
  كل خلية من خاليا جسم اإلنسان ،  هو أكتر األحماض األمينية وفرة فن

ويتواجد فن

  السائل ال 
ة فن م والعضالت.  مخيشوك  ويوجد بكتر   الدماغ البر     انتاجمضاد لاللتهابات ، ويحفز وهو   والد

ن ، ويقلل األمونيا الزائدة فن الغلوتي 

، باركنسون والحاالت األخرى ذات الصلة(.   تسبب األمراض التنكسية العصبية )مرض الزهايمر 

 

 acid lipoic Alpha   :  ور ب الذي ألكسدة مثاىل  ل حمض مضاد   لألعصاب ،  ه د
للجهاز العصب   المركزي والمحيط  داخل   ونافع جيدوقائ 

، و    يمكنه عبور وخارج الخلية 
. الحاجز الدموي الدماغن
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GINKGO MAX 
 ملغ 6000ما يعادل 

على تحسين الدورة الدموية في    Ginkgo Bilobaيساعد  
 بشكل أفضل  أكسجته الدماغ و

  : ليتهعفا
 مقوي طبيعي للجهاز العصبي و األوعية الدموية.  •
 مضاد لألكسدة له تأثير نوعي على الجهاز العصبي.  •
الدماغ   • الدموية في  الدورة  الصفائح  يحسن  ويقلل من تراكم  واألطراف 

 الدموية. 
 يزيد تدفق الدم ويضمن أكسجة ممتازة للدماغ.  •
•       ، والتعب   ، الذهني  كاالجهاد  حاالت  في  الدماغ  وظائف  يحسن 

 واضطرابات االنتباه والتركيز ،  ويعززالذاكرة المؤقتة. 

 تخفيف األعراض المرتبطة بتقدم العمر ويؤخر ظهور الشيخوخة.  •

   : حاالت مفيد في 
االضطرابات العصبية التنكسية ، والصداع النصفي ، والصداع ، والتعافي  
السمع   واضطرابات   ، المزمن  والتعب   ، واإلجهاد   ، الدماغية  السكتة  بعد 
اليدين   )برودة  الدموية  الدورة  أو  التوازن  واضطرابات   ، األذنين(  )رنين 

 وغيره. تََوسّع  األْوِردَ   والقدمين( ، و 
 

  :المواد الفعالة / كبسولة 
على هيئة    لغ م   6000ما يعادل    لغ م   -Ginkgo biloba  120مستخلص  
  و   ،   لغ م Ginkgoflavoglycosides  -   28.8 و   ، مسحوق  

Terpenoids  -  7.20   لغ م.  
 

 :طريقة االستخدام  
 كبسولة واحدة يوميا اثناء االفطار او الغداء 

 

 كبسولة   30على   العبوةتحتوي  

         LECITHIN 
 ملغ    1200

٪ من شحوم بالزما  60رب  ا ما يق   lecithinن مركبات مادة  ت كوِّ 
 ٪ من خاليا الدم الحمراء  40الدم و  

  : ليتهعفا
نقل  و دوًرا مهًما في تغذية الخاليا العصبية ،    lecithin  مادة   لعب ت •

 دماغ. االندفاع ، وتحفيز وظائف ال 
 يحسن الذاكرة والتركيز والقدرة على التعلم.   •
 يدعم صحة الجهاز العصبي.   •
 . مضاد للتوتر  •
 يحمي الكبد من الترسبات الدهنية.  •
 يساعد على خفض نسبة الكوليسترول والدهون الثالثية.  •
 ينظم ضغط الدم ومعدل ضربات القلب.  •

  : حاالت مفيد في
    ، االنتباه  ،  و اضطرابات  ،  و الذاكرة  ،  و التركيز  ،  و االكتئاب  اإلجهاد 
،  و  باركنسون  ،  و مرض  الزهايمر  ،  و مرض  اإلقفارية  القلب  أمراض 
الشرايين ،  و  الدم ،  و تصلب  الدهني غير  و فرط كوليسترول  الكبد  مرض 

    والتهاب الكبد الفيروسي  التشمُّع الكبِديّ و ،  إلتهاب النسيج الليفي و الكحولي ، 
 . وغيره 

 

  :كبسولة المواد الفعالة /  
Soy Lecithin  -  1200   و  ، لغ  مPhosphatidylcholine  

 ملغ.   600  -
به* ي   من محاصيل غير معدلة وراثيا وغير مشععة.  ؤتى 
  

   :طريقة االستخدام  

 من كبسولة لكبسولتين يوميا بعد االكل 
 

كبسولة   30  على بوةالع ويت تح 
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MELATONINE  3  ملغ   MELATONINE 5  ملغ  
 

  وه    Melatonin تفرز الغدة الصنوبرية هرمون
أصغر غدة فن

ن    قد تضطرب جسم اإلنسان.  االفرازية أحماض الميالتوني 
  السن  بسبب

ات بسبب  أو    التقدم فن   ناجم عن تغت 
خلل وظيفن

 . ضغط عصب    المنطقة الزمنية أو 
 

                                                  :فاعليته
 . محفز طبيع  للنوم ، وينظم إيقاع الساعة البيولوجية   •
اتجة عن و ضبط إيقاع النوم   • اليقظة واالختالالت الن

  الوقت. 
ات فن  التغت 

  . ستمر يقلل من القلق المو ومهدئ   •
 تقليل الوقت الالزم للنوم.  •
 الهرمونات ونمو الغدة النخامية. ينشط إفراز   •

 

                                                   :  :حاالت مفيد في
اكم  ، والوهن ، والسفر    اتتغت  و اإلجهاد ، واألرق ، والتعب التر

هالمنطقة الزمنية    . وغت 
 

 :كبسولة  / المكونات الفعالة
Melatonin  - 3   ملغ 

   

 :طريقة االستخدام 
  المساء ، قبل  

 دقيقة من موعد النوم.  30كبسولة واحدة فن
 

 كبسولة   30  عل  بوةالع وي ت تح

  الجسم و  Melatonin الغدة الصنوبرية هرمون  نتجت
لهذا فن

  ضبط الساعة البيولوجية. العامل   الهرمون 
دوًرا مهًما فن

ن هو الظالم ، والضوء له  الرئيس  الذي يحفز إنتاج الميالتوني 
 تأثت  معاكس. 

 

  :فاعليته 
 . محفز طبيع  للنوم ، وينظم إيقاع الساعة البيولوجية •
اتجة عن و ضبط إيقاع النوم   • اليقظة واالختالالت الن

  الوقت
ات فن ات جانبية  التغت   . بدون تأثت 

  . ستمر يقلل من القلق المو ومهدئ   •
 تقليل الوقت الالزم للنوم.  •
 ينشط إفراز الهرمونات ونمو الغدة النخامية.  •
 

                                                    :حاالت ي مفيد ف 
اكم  ، والوهن ، والسفر    اتتغت  و اإلجهاد ، واألرق ، والتعب التر

هالمنطقة الزمنية    . وغت 
 

 :كبسولة  / المكونات الفعالة
Melatonin  - 5   ملغ 

  

 :طريقة االستخدام 
  المساء ، قبل  

 دقيقة من موعد النوم.  30كبسولة واحدة فن
 

 كبسولة   30  عل  بوةالع وي ت تح
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55HHTTPP     ملغ 100  

5-Hydroxytryptophan (5-HTP)   موجود  
هو حمض أميبن
اقل العصب      الجسم ، وهو مقدمة للن

بشكل طبيع  فن
ن )المسؤول عن   وتوني  ن  شعور الست  السعادة( والميالتوني 

ظيم الساعة البيولوجية (.    تن
 )هرمون له دور مهم فن

 

                                               : اعليتهف 
•  .  المحافظة عل الجهاز العصب  
  مستو  تنظيم •

 . melatonin و  serotonin  ى افراز هرموئن
خاء.  •  تحث عل الهدوء والثقة بالنفس واالستر
  التوازن ال  جع شعور ستر ي •

  ويحسن نوعية النوم.   ذهبن
 والعاطفن

  ساعد ي •
  التنحيف وينظم الشهية.  فن

 الذاكرة ويحفز القدرة عل التعلم.  نشطي •

 

  :حاالت مفيد في
، واألرق ، والتهيج ،   نفعال االكتئاب ، والقلق ، والتوتر ، واال 

والتعب ، واإلرهاق ، وأشكال معينة من اإلدمان )الكحول ، والتبغ( 

ها الغذائية    حمية ، وال   . وغت 
 

 :كبسولة  \المكونات الفعالة  
انوىل  من جذر     اإليث

و  ،  Griffonia Simplicifoliaمستخلص المائ 
98  %5-HTP (L-5 Hydroxytryptophan) -  100  ن   لغم امي   ، فيت

C  -  120 ن  و  لغم ن و   Bفيتامي  امي   .لغم  B6  -  20    فيت
 

 :طريقة االستخدام 
: كبسولة واحدة اثناء االكل  ن  .للبالغي 

  

 نباتية   كبسولة   30  عل  بوةالع وي ت تح

 

RHODIOLA 
ملغ       ما يعادل 7500

 Rhodiola ، ي طلق عليه أيًضا" adaptogenicنبات منشط 
rosea" أو "arctic rootالجسم وينشطه ، مما  عش" ، ين
 .ةشعور بالعافي يمنحه

  

                                               : فاعليته
  زيادة قدرة الجسم عل التكيف مع اإلجهاد  •

يساهم فن
  )التعب واإلرهاق( وال  جسدي ال 

يحفز )الحزن والقلق( و   ذهبن
 .  

اعة األيضن  جهاز المن
•  .  يحفز الجهاز العصب  
    المستويات الطبيعية من يحافظ عل   •

 serotonin  هرموئن
  عملية االستقالب   dopamine و

 ويساعد فن
ن الرغبة الجنسية.  •  تحسي 
  الحفاظ عل  •

 . جيدة  ة نومنوعي و  ديمومةيساعد فن
 يؤخر الشيخوخة ويقلل عدوانية الجذور الحرة.  •

 
  : حاالت مفيد في
  ، ونوبات الهلع ،  و ،    تبلدال و القلق ،  واالكتئاب ،  

الصداع النصفن

  ال خلل وال التهيج ،  و اإلرهاق ، والتعب المزمن ،  و 
وظيفن

، اال  هانخفاض الرغبة الجنسية  و نتصائ    . وغت 
 

 :كبسولة  \المكونات الفعالة  
 -  Rozavine، منها    ملغ   Rhodiola rosea  -  500مستخلص  

 .لغ م  Salidrozide -  5و  ،    لغم  15
 

 :طريقة االستخدام 
 من كبسولة الى كبسولتين اثناء الفطور او الغداء 

 

 نباتية   كبسولة   30  عل  بوةالع وي ت تح
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CALMO DEPRESIN 

تركيبة فريدة من المكونات النشطة الطبيعية. منتج طبيع  مهدئ 

  حالة االنفعال المستمر ، 
ومسكن ، ومنشط عصب   ، ومفيد فن

 . والتوتر ، واألرق ، والقلق واالكتئاب
 

  : فاعليته
  الحفاظ عل الصحة النفسية والجهاز العصب   ،  •

يساهم فن
 .والحد من التعب واإلرهاق 

ل االنفعال والحث عل االستكانة والحفاظ  •   تقلي
يساعد فن

  والتفاؤل 
عل نوم طبيع  وجيد والحفاظ عل التوازن العاطفن

 والتكيف مع الضغط. 
خاء ويساعد عل الهضم   •   االستر

ويخفف عرس يساهم فن
 الهضم والتشنجات. 

 

   :مفيد في حاالت 

 . وغيره القلق والتهيج واالكتئاب واألرق والتوتر   
 

  : كبسولة المكونات الفعالة /  
خالصة و،    لغم L theanine-  50 و،   لغم   100  -مغنيسيوم  
Valerian  -  30   لغم  25  -  الحمراء  خالصة زهرة اآلالمو ،    لغم  ،

الَحَبُق خالصة  و ،    لغم  25  -ة سانت جون  عشب مستخلص و 
 ّ  
نجائن ُ

ن و ،   لغم 25  -مسحوق البابونج  و ،    لغم  25  -الترر  B3  فيتامي 
 ملغ.  10مسحوق المريمية  و ملغ    20  -
 

 :طريقة االستخدام  
  ال 

 يوم كبسولة واحدة فن

 كبسولة   30  عل  بوةالع وي ت تح

            B6 + 375 MM AAGG NN EEZZII UU   

premium 

االحتياج اليوم  من  B6 PF + 375قرص المغنيسيوم  يزود 

    375أيونات المغنيسيوم )
ا( ، كما انه نافع جدا فن ملغ يومًي

  أو العصبية أو االنفعال. يلعب دوًرا مهًما 
حاالت اإلرهاق الذهبن

  العظام. 
  تثبيت الكالسيوم فن

  فن
 

  : فاعليته
ويدعم يساعد عل األداء الطبيع  للجهاز العصب   ،   •

 الصحة النفسية ، ويقلل من آثار اإلجهاد. 
ل للطاقة ويقلل من اإلرهاق أو  • يضمن االستقالب األمث

 التعب المزمن. 
  األداء الطبيع   •

  توازن الكهارل ، وفن
يساهم المغنيسيوم فن

للجهاز العضل  ، والحفاظ عل صحة األسنان والجهاز 
 الهيكل  ، وعملية انقسام الخاليا. 

•    
بات القلب والحفاظ عل يساهم فن تنظيم معدل ضن

 صحة نظام القلب واألوعية الدموية. 
ن   •   والتكوين   B6يساعد فيتامي 

  تنظيم النشاط الهرموئن
فن

 الطبيع  لخاليا الدم الحمراء. 
وخدر   قلصاتيقلل من تشنج العضالت الليل  والت  •

 اليدين. 
 

   :مفيد في حاالت 

، والوهن   نفعالالعصبي ، واالالتوتر متالزمة التعب المزمن ، و
قلق ، واضطرابات التركيز ، واألرق ، والصداع   ، والتوتر ، وال

 . وغيره، واالكتئاب ، واإلضطراب العصبي الوظيفي  
 

  :المكونات الفعالة / قرص  
ن  و،  غمل  375  -مغنيسيوم    . غمل  B6  -  5فيتامي 

  

 :طريقة االستخدام  
  ا   قرص

 ليوم بعد االكلواحد فن
 

قرص  30  عل  بوةالع وي ت تح
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 القلب واالوعية    
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ACTIVE Q10 MEGA 100mg Ubiquinol 

 تركيبة فريدة حاصلة على براءة اختراع 
   

  :   مفيد في حاالت
تدىل  و ،  اضطراب نبض القلبو الذبحة الصدرية ، و ،   السكتة القلبية 

ول الدم ، او الصمام التاج   ،  ألمراض التنكسية العصبية و فرط كوليستر
أمراض الكبد )التهاب و مرض السكري ، و )باركنسون ، الزهايمر( ،  

هاب َدواعم والكبد( ،   شمعالكبد ، ت ت 
ْ
ّن   ال ، التهاب اللثة ،   السِّ

هالتجاعيد و   . وغت 
 

 :  مكونات فعالة / كبسولةال
Ubiquinol®    أنزيمQ10   الماء  

 . لغم  (™ QH) 100القابل للذوبان فن

 : :طريقة االستخدام
 قبل اإلفطار مع كأس ماء.   ة كبسول   

ً
 أو كبسولتان يوميا

 قرص   30عل    العبوةتحتوي  
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

Active Q10 ™ Mega Ubiquinol®   ارة عن تركيبة هو عب
  ينتجها جسم  مثيلة  Q 10من اإلنزيم المساعد   ةمتفوق

لتلك البر
  الجسم هو   Q10٪ من اإلنزيم المساعد  90اإلنسان )أكتر من  

فن
Ubiquinolالماء   ة قابل  ة وفعالة®( وفريد  

برسعة مما   للذوبان فن
    يؤدي اىل

 الجسم.  امتصاص فوري فن
جبن 

ُ
ة  ®Active Q10 Mega Ubiquinol  تركيبةت ة البت  من خمت 

، والتوافر   Kaneka™ QH™ (Japan) من خالل عملية فريدة
اع ،  حيوي ال  الفائق من خالل عملية تعليق حاصلة عل براءة اختر

اع.   ™ Bio Solv تسم كة 6740338، رقم براءة االختر  رسر
Tishcon Corp. . 

ن اإلنزيم المساعد     الجسم مع تقدم العمر.  Q10يتناقص تركت 
فن

ن ، يتناقص الكم وي بالتاىل  و  صبح جسم االنسان ، بعد سن الثالثي 
. يمكن استيعاب أفضل إىل مساهمة إضافية من أجل أداء   بحاجة

 من العديد من األطعمة مثل لحم البقر و  Q10اإلنزيم المساعد  
الرسدين والسبانخ والقرنبيط أو المكمالت سمك  و   سمك األسقمرى 

 الغذائية عالية الجودة. 
 

   :فاعليته

كز بتوافر حيوي فائق ،   Active Q10 ™ Megaيتمتع     بالزما   وبتر
ن حماية م ب، و   مضاعف ثالث مرات  من مضادات  ضاعفة مرتي 

ارنة بأشكال اإلنزيم المساعد   يعد   • . األخرى   Q10األكسدة مق
  (    Q10  -  Ubiquinolاإلنزيم المساعد  مركب ) 

ا فن ا أساسًي
ً
مكون

  الدماغ والقلب والعضالت والكبد )أعضاء  
إنتاج الطاقة الحيوية فن

ة تستهلك الطاقة(.    األداء السليم للقلب • كبت 
والجهاز   وله دور فن

 .  
  الحفاظ عل ضغط دم و   •   القلب   الوعائ 

نسبة  يساعد فن

ول و    الدم. طبيعية  سكر  نسبة  كوليستر
يقلل من التعب ويزيد   •   فن

ات   ويحارب مضاد أكسدة قوي ،   • من المناعة والقوة العامة.  تأثت 
  لشيخوخة. ا بالكامل ويؤخر    جسمالجذور الحرة عل مستوى ال 

  استعادة مخزون اإلنزيم المساعد    •
  الكل  Q10يساهم فن

فن
خفض   والقلب والدماغ ، والذي يتضاءل بسبب عالجات

ول.   . يمنع حدوث التهابات دواعم السن وأمراض اللثة  • الكوليستت 

 
 

 
 

أفضل  امتصاص   

أضعاف   7   

 
 يزيد تركيز 

   البالزما  
أضعاف   3  

 

مضاعفة   حماية  
مضادة    
لألكسدة    
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Q10 + L-CARNITINE 
and ALPHA LIPOIC Acid 

  L-Carnitineالحمض االميبن  و   Q10  المساعد  نزيم عتت  كل من األي 
  من العناض االساسية لعملية استقالب Alpha Lipoicوحمض 

 الطاقة الخلوية.   مولد 

  : فاعليته
ة المُ يوفر الطاقة  • كة )المخ والقلب ستهل  الالزمة للخاليا الكبت 

 والكبد والعضالت(. 
  الدم ،  •

يحول الكربوهيدرات إىل طاقة ، ويخفض نسبة السكر فن
 . وينظم ضغط الدم

ينشط و منشط ومضاد لألكسدة ،   هو   Q10  المساعد  نزيماأل •
ول  .القلب ، ويحفز جهاز المناعة ، ويخفض نسبة الكوليستر

  التخل  ساعدي •
  السموم   ص منفن

 خلصه من الجسم ، وي فن
    بينما   األيونات المعدنية الزائدة. 

بن عل حماية  Eو  C يساعد فيتامي
أكسدي.   الخاليا من اإلجهاد الت

يزيد الطاقة والحيوية من أجل جسم أقوى وأكتر صحة وأكتر  •
 
ً
 . يؤخر الشيخوخة  و   شبابا

الدهون ويحولها إىل طاقة ويقلل من وزن   L-Carnitine   يحرق  •

 . العضالت  يخفف الم الجسم و 
  

  : مفيد في حاالت
ن و أمراض القلب واألوعية الدموية )ارتفاع ضغط الدم ،   ايي  تصلب الرسر

   و ( ،  يةقلب ال سكتة  وال الذبحة الصدرية ،و ،  
أمراض الكبد )تنكس دهبن

مرض السكري و تسمم( ،  والالكبد ،    شمع تو التهاب الكبد ،  و كبدي ، 

اته.   ومضاعف
 

 :  / كبسولة المكونات الفعالة  
L-Carnitine   )حمض  و ،    لغم 50  -)مدخنAlpha lipoic  -  25  لغ م 

ن و ،   ن  و،    لغ م  C  -  15فيتامي   Q10   -  10أنزيمو ،   لغم  E  -  15فيتامي 

 . لغم

 من كبسولة اىل ثالث يوميا بعد االكل طريقة االستخدام :

 كبسولة   30عل   العبوةتحتوي 

Alpha LIPOIC Acid 

+ BIOTIN +CROM 

" ألنه   Alpha Lipoicحمض    سم يُ  أيًضا "مضاد أكسدة عالم 
   
أنسجة الجسم. يعمل عل مستوى الميتوكوندريا    كلنشط فن
   الخلوية 
، حيث يحول الكربوهيدرات إىل طاقة.  داخل الخاليا   فن

الدماغ ، ويقلل من مخاطر اإلصابة   Alpha Lipoicيحم  حمض 
بأمراض القلب واألوعية الدموية ، ويحارب مرض السكري ،  

  الحفاظ عل الوزن ال
 .م، ويخفف األال مثاىل  ويساعد فن

  : فاعليته
يحفز تجديد الخاليا العصبية ويمنع تلف خاليا الدماغ.     •

مرونة جدران   زيدي  •   . يعيد حساسية االعصاب المصابةو 

القلب   يحم    •  الدورة الدموية.   أداء حسن ياألوعية الدموية و 
.   احتمالية زوالواألوعية الدموية والدماغ ، ويقلل من   ن الي   المي

  يخفض نسبة     •
ن الدهبن وتي    الت 

ول الضار فن الكوليستر

     • منخفض الكثافة. 
 نتاج العناض الغذائية وإ  تقويضيساهم فن

  الحفاظ عل مستويات عنرص  يساعد    •. الطاقة
الكروم فن

  الدم الطبيعية غال 
يساعد عل   • . وأداء طبيع  للكبد  لوكوز فن

ل الحديد والزئبق التخلص من    والنحاس. المعادن الثقيلة مث
    يتخلص    •

 دعم السموم عل مستوى الخاليا وي   من  البيوئر
 صحة الشعر واألظافر والجلد. 

 

   : مفيد في حاالت
ماء و   مرض السكري )الوقاية من المضاعفات: اعتالل الشبكية ، 

ن  أمراض و اعتالل األعصاب المتعدد( ،  ولوكوما ،  غ زرق  و ،   العي 

الذبحة الصدرية والقلب واألوعية الدموية )ارتفاع ضغط الدم ،  

  ،  و ( ، ية قلب والسكتة  ،
أمراض الكبد و متالزمة النفق الرسعن

  كبدي( ،  و تشمع الكبد ،  و )التهاب الكبد ،  
أمراض و تنكس دهبن

اب ،  و العيون   ه، والتسمم    التهاب الجلد و حب الشب  . وغت 

 Alpha lipoic  -  300  حمض   :  / كبسولة   المكونات الفعالة 

 . لغم Chromium -  200و ،   لغم  Biotin  -  300و،   لغم
 

 كبسولة واحدة يوميا بعد االكل  : طريقة االستخدام

 كبسولة   30عل   العبوةتحتوي 
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CARDIO TONIC 
 تركيبة جديدة 

 مستخلص نبتة أحادي المدقة 

تركيبة   الم   Crataegus monogynaتدعم  ة  حسنالجديدة 
ت  من  وتقلل   ، الدموية  والدورة  القلب  رواسب    شكلصحة 

يان التاج      األوعية الدموية وتحسن تدفق الرسر
ول فن  . الكوليستر

  : فاعليته
عضلة القلب. • يقوي عضلة   إنقباضيزيد من قوة و للقلب  نشط م• 

ة. • يمنع ن التاجي ايي  أمراض القلب واألوعية  ب االصابة القلب ويوسع الرسر

. التجلط الدم ويمنع  ويميعالدموية.   والتختر

ول الضار. و • يهدئ آالم الذبحة الصدرية.     يقلل من مستويات الكوليستر

  ساعد  ي . • نفس  المزمن • يحارب التعب الجسدي وال
ظيمت فن العمليات  ن

ة. • يدعم جهاز المناعة وآليات الدفاع   الجسم  العصبي
 . فن

     :مفيد في حاالت
الل عضلة  و ،  يةالقلب  والسكتةأمراض القلب واألوعية الدموية المختلفة ،  اعت

الوقاية من النوبات  و التهاب عضلة القلب ، و الذبحة الصدرية ، و القلب ، 

ظام دقات القلب ، و ارتفاع ضغط الدم ، و القلبية ،  التهاب  و تصلب و عدم انت

 . ن ايي  ارتفاع  و . متذبذبالتوتر الو اضطرابات القلب من أصل عصب   ، و الرسر

ول الضار والدهون الثالثية.  القلق واالكتئاب والتوتر و مستويات الكوليستر

  واحتقان الدماغ. 
 والصداع النصفن

 :المكونات الفعالة / كبسولة 
  إيثانوىل  من الفواكه  - (Crataegus sp) الزعرور

،   لغم 250مستخلص مائ 

 100 -  بصلياتهيدروثانوىل  من المستخلص  - (Allium sativum) ثوم 

  مستخلص هيدروثانوليك (  (White-white Viscum albumو ،   لغم

 - Goose-foot (Leonurus cardiaca )،  لغم 100 -من األوراق   1: 10

  إيثانوىل  من األوراق    1 :4
ئ     Shepherd's purse،   لغم 70 -مستخلص ما

(Capsella bursa-pastoris) -   من   1: 4روثانوىل  بنسبة مستخلص هيد

 4: 1 - (Capsicum annuum) ، فلفل حار لغم  25  -األجزاء الهوائية 

  إيثانوىل  من الفاكهة 
ئ   Passion flowerو ،   لغم  25 -مستخلص ما

(Passiflora spp.) - 4: 1  لغم 25  -مستخلص هيدروثانوىل  من األوراق   ،

 .لغم hydro-acetonic  - 25خالصة بذور  - (Vitis vinifera) عنب

 .كبسولة يوميا قبل االكل   :  طريقة االستخدام
 كبسولة   30عل    العبوة تحتوي   

 
VEGETARIAN 

friendly 

GARLIC without odour 
ملغ      ما يعادل 1000

من   أكتر  عل  الثوم  النشطة    200يحتوي  المكونات  ًيا  حيومن 
ن   .البر  توفر فوائد عالجية ، وأهمها األليسي 

  : فاعليته
. ل   اداء صحيح• يضمن   

 لجهاز القلب   الوعائ 
ول والدهون الثالثية    • يحافظ عل ضغط الدم والكوليستر
 فن

 الطبيعية.   هامستويات
 ويحافظ عل سالمة جدران األوعية الدموية.   مزاج• يحسن ال

 الدموية   األوعية  يوسع• يمنع تكون الجلطات الدموية و 
 المحيطية. 

  • يقلل من آثار اإلجهاد التأكسدي ويساعد 
حماية الجسم من   فن

 الجذور الحرة. 
  زيادة قدرة الجسم عل الدفاع 

• يساهم مع أحادي الجليرسيد فن
 عن النفس. 
 .   للكبد ويقلل من تراكم الدهون • مطهر 

    :مفيد في حاالت
ن ،   ايي  ،  وتجلط الدمأمراض القلب واألوعية الدموية ، وتصلب الرسر

ول الدم ،      و وارتفاع ضغط الدم ، وفرط كوليستر
الئر
ُ
رط ث

َ
ف

م 
َّ
يد الد د ،   غليست  ، ومرض السكري ، وااللتهابات ، ونزالت الت 

وسات ، واضطرابات الجهاز  يا والفت  واألنفلونزا ، والتهابات البكتت 

ه. المعوي   ناسور الهضم  ، وداء المبيضات ، وال   وغت 

   : / كبسولة  المكونات الفعالة 
الت الثوم  1: 100 ن من بصي كت   - (Allium sativum)مستخلص فائق التر

الت الطازجة لغم 1000، ما يعادل    لغم  10  . من البصي

 :طريقة االستخدام  
 صباح قبل االكل من كبسولة الى كبسولتين في ال

 كبسولة   30عل   العبوةتحتوي 
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RESVERATROL resVida
®

 
 

وهو    ،  %98  اكتر من   وقد تصل نسبة نقاؤه حبر   ة لألكسدة مضاد المركبات ال  نفر أشكال أ   ResVida® Resveratrol  المضاد لالكسدة ُيعد
أشكال   من  آخر  شكل  ألي  له  مثيل  ال  أقوى    المضاداتمعيار  فهو  من  4،  العضوي   مرات  من    20وأقوى    beta carotene  المركب  مرة 

ن     .  Cفيتامي 

كة   رسر الفعالة    DSMتنتج  كة،    ResVida® Resveratrolالمادة  الرسر تعالجها  ثم  بأنهو .  Tishcon Corpاالمريكية    ومن    المضاد  ِوصف 
المعتمد    اآلمن  الوحيد   االكسدة  المصنع    

األمريكية(  GMPفن المتحدة  الواليات  ويعتت   )ماريالند ،   . )®(resVida    المضادات   االكسدة مثال 
 (. Edwards JA ،Beck M  ،Riegger C  ،BauschJ.  ،2011 )  ،  واالمان عالية النقاء 

  الجسم.   حيويعل توافر    ®ResVida المضاديحتوي 
   فائق ، ويتم امتصاصه برسعة فن

المضاد ي  للشيخوخة    -   ®ResVida  عمل  المضادة  المعروفة  ات  التأثت  إىل  إظهار    –باإلضافة  ،  عل  قة  ومرسر منتعشة  ة  تقليل  و برسر عل 
ر الخلوي الناجم عن اإلجهاد التأكسدي له ايضا  و  . التجاعيد   يؤدي إىل الشيخوخة المبكرة للجسم. الذي  دور إبطاء الرصن

     :فاعليته
 والدماغ. حماية للقلب واألوعية الدموية   • يوفر 

 • يدعم السالمة والوظيفة الطبيعية لعضلة القلب والصمامات. 
  • يساعد 
 لدورة الدموية الطرفية. ل  أداء صحيح تقليل تراكم الصفائح الدموية ويحافظ عل  فن

 . ول وضغط الدم الطبيع 
 • يحافظ عل مستويات الكوليستر

  الكبد وي  يض دهون األ • ينظم  
 ائدة. األنسجة الدهنية الز تخلص من  فن
  جميع أنحاء الجسم ، ويؤخر الشيخوخة وي يحارب • مضاد أكسدة قوي ، 

ات الجذور الحرة فن  العمر.  إطالة  عمل عل تأثت 
افق • ي  . مع   تر   والعالج اإلشعاغ 

 العالج الكيميائ 

     :مفيد في حاالت
      ، الدم  )ارتفاع ضغط  الدموية  ،  و أمراض القلب واألوعية  ،  و الذبحة الصدرية(  )تنكس دهبن  كبدي  ،  و أمراض الكبد  تليف الكبد   ، ،  و التهاب الكبد  فرط  و التسمم( 

ول الدم ،    الدم وفرط كوليستر
هم العالجات المضادة لألورام و ضعف الدورة الدموية الطرفية ، و ، الدهون الثالثية فن    .وغت 

 . ملغ  resVIDA® Resveratrol –  100 : المكونات الفعالة / كبسولة 

 .كبسولة يوميا قبل االكل  : طريقة االستخدام                                   
 كبسولة   30عل    العبوة تحتوي                                  
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RESVERATROL 
ملغ  100 

ضد   الجسم    
فن الدفاع  نظام  لدعم  ورية  ضن األكسدة  مضادات 

مفعول مضاد لألكسدة    ا له   Resveratrolوتركيبة  الجذور الحرة.  
ن   20أعل   ن   50و    Cمرة من فيتامي   . Eمرة أعل من فيتامي 

Resveratrol Premium 100 mg (98% trans-resveratrol) 
البر    القوية  األكسدة  مضادات  أحد  نبات    ُيحصل هو  من  عليها 

Polygonum Cuspidatum  "اليابان األصل   وهو    "موطنه   ،
  يحتوي عل نسبة عالية من 

 .resveratrolالمضاد مصدر نبائر

  : فاعليته
• يوفر حماية للقلب واألوعية الدموية والدماغ • يدعم سالمة  

ووظيفة عضلة القلب والصمامات. • يساعد عل تقليل تراكم  

لدورة الدموية الطرفية.  ل أداء صحيحالصفائح الدموية ويحافظ عل 

ول وضغط الدم  • يحافظ عل . •  ة طبيعيمستويات  ب الكوليستر

  الكبد وي  دهون األيضينظم  
األنسجة الدهنية الزائدة.   منتخلص فن

  جميع   تا ت  ثتأ   فهو يحارب• مضاد أكسدة قوي ، 
الجذور الحرة فن

افق  العمر. • ي  إطالة  عمل علوي الشيخوخة أنحاء الجسم ، ويؤخر  تر

.  مع   والعالج اإلشعاغ 
الكيميائ   العالج 

    :مفيد في حاالت
الذبحة وأمراض القلب واألوعية الدموية )ارتفاع ضغط الدم ،   

ول الدم ،  و الصدرية( ،   ارتفاع نسبة الدهون الثالثية وفرط كوليستر

  كبدي ،  و ،  
 تشمعو التهاب الكبد ،  وأمراض الكبد )تنكس دهبن

العالج وضعف الدورة الدموية الطرفية ،  و التسمم( ،  و الكبد ،  

  والعالج  
ائ  هم  اإلشعاغ  الكيمي  . وغت 

   : / كبسولة  المكونات الفعالة 

-trans٪ 98موحد  Polygonum Cuspidatumمستخلص 
resveratrol - 100   لغم . 

 :طريقة االستخدام  
 كبسولة يوميا قبل االكل 

 كبسولة   30عل   العبوةتحتوي 

 

VENOTONIC 
Complex 

   المكمل  
النباتية  الغذائ  المستخلصات  من  تعقيًدا  األكتر  الطبيع  

أل وفعال   ، مثالية  ات  ن كت  صحيحبتر للدور و   داء  الوريدي    انطبيع  
 . واللمفاوي
  : فاعليته

الوريدي واللمفاوي. • منشط للجدران    ورانطبيع  للدالاألداء  دعم• ي 

يحم  ويحفز دوران األوعية الدقيقة  • الوريدية والصمامات الوريدية. 

  الترصيف اللمفاوي. • يدعم  
االلتهابية. • يساهم فن ويمنع التفاعالت 

  • ." ن الدوران المحيط  ، ويساعد عل التخلص من شعور "ثقل الساقي 

 اد التأكسدي. يساعد عل حماية الخاليا من اإلجه

    :مفيد في حاالت
البواست  ، و،    توسع الوريديال والقصور اللمفاوي الوريدي ،   

اضطرابات الدورة والتهاب األوعية الدموية ،  وتقرحات الدواىل  ،  و 

ات الدموية ، و الدموية ،  ن ،احمرار و هشاشة الشعت   اليدين والقدمي 

ن    السكتة الدماغية ، نمسا و ،   وثقل الساقي 
فرفرية األوعية و د فن

يف الكلوي ، ونزيف الشبكية ،  و أو السامة ،    داخلية الدموية ال  ن التن

تجلط الدم ، و نزيف اللثة ، و نفث الدم ،  و ،    مومساعد عل الهض

تلف   بسبباألمراض المعدية  وأمراض الحساسية ،  و كدمات ،  وال 

ات الدموية.   الشعت 

   : قرص/   المكونات الفعالة 
Micronized Diosmin  -  200  ن    لغم فيتامي   ،C  -  150  لغم   ،
ي    Bioflavonoids  50، حمضيات    لغم  100  -مستخلص الكستناء الت 

ن    لغم  Tocopherol  -  77، مزي    ج    لغم ؛    لغم  35  -الطبيع     E، فيتامي 
  Hesperidin - 50.4،   لغم  Xanthium Spinosum  –  75مستخلص  

 Lute. مستخلص  لغم  Rutin -  24.75،    لغم  Quercetin  -  26،    لغم
Pepper - 10 ملغ . 

 :طريقة االستخدام  
ن يومياقرص واحد يوميا   مع االكل. ولتخفيف البواست  يوىص بتناول قرصي 

 قرص  60او   30عل   العبوةتحتوي 
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NATTOKINAZĂ SERRAPEPTAZĂ 

من االلتهاب والتليف الرئوي  حدي                                                      
    :مفيد في حاالت

تاري    خ و ،  التجلطو التهاب الوريد الخثاري ،  و ارتفاع ضغط الدم ،  

التهاب و كيسات المبيض ،  تو األورام الليفية الرحمية ، و،    يتختر 

  ، و الجيوب األنفية ، 
 صدمة ما بعد الجراحة و الصداع النصفن

هم  . وغت 

   : / كبسولة  المكونات الفعالة 
Nattokinase -150 لغم  (UF3000 providing ، )Serrapeptase  

 (. providing3000US)  ملغ 30

 :طريقة االستخدام  
 عل معدة فارغة كما يوىص  االخصائيونكبسولة يوميا  

 نباتية   كبسولة   30عل   العبوةتحتوي 

 

VEGETARIAN 
friendly 

 

 

 Nattokinase    وSerrapeptase    إنزيمات عن    هاضمة عبارة 
  ، ن  وتي  التقليدي    ُيحصلاألول  فاإلنزيم  للت    

اليابائن الطعام  من  عليه 
 (Natto  باستخدام المخمر  الصويا  وفول   ،  )Bacillus subtilis 

natto    ،  اإلنزيم    أما 
عليه  الثائن المتحكم  ُيحصل  التخمت   عن طريق 

يا  فيه للسالالت غت  المسببة لألمراض من ب  . Serratia sppكتت 

عل    Nattokinase  إنزيم  يساعد الطبيعية  الجسم  قدرة  ة  زياد عل 
إذابة    تختر محاربة   عن طريق  "الدم    

الليفن ن  وتي  ين الت  ن  و  "الفيت  ت  تحف
إل الجسم.  نزيم ال اإلنتاج الطبيع     

ن ومضادات التختر األخرى فن بالزمي 
ذاتي  البالزما  إنتاج  ن  تحفت  عل  لقدرته  يساعد ،    ا نظًرا  ل    فهو  تقلي   

فن
ين( والجلطات الدموية.   األورام الليفية )المكونة من الفيت 

تقليل    Serrapeptaseيساعد   عل  تكون  نسبة  أيًضا  مخاطر 
  ، والكبد  والكل  والدماغ  الدموية  واألوعية  القلب    

فن الدم  جلطات 
  . للتختر ة  المضاد لاللتهابات    ولديهبسبب خصائصه  ة  ات مضاد تأثت 

،  وتخفيف  ة   Nattokinaseبشكل تآزري مع  ويعمل أيضااآلالم  لزياد
حماية     

فن عل    انالدور جهاز  الفعالية  والحفاظ  االلتهاب  وتقليل 
ه الدم   الضغط  . بمستوا  الطبيع 

  : فاعليته

  الحفاظ عل صحة نظام القلب واألوعية الدموية. 
 • يساهم فن

 . لتهابمن اال   وعية الدموية• يحم  اال 

 الدورة الدموية.  أداء  ويحسن  تجلط الدم• يمنع 

ول وضغط الدم. ل  طبيعية  • يحافظ عل مستويات  لكوليستر

ي   •  
فن والجيوب    ساعد  الهوائية  الشعب    

فن المخاط  من  التخلص 
 األنفية. 

ال  ترصيف  وتساعد    موائع •  الجروح  حول  اكمة  من  المتر التخلص    
فن

 الندبات والكدمات والتورم. 

  ت
 .  المحدد للمضادات الحيوية التأثت   قوية• يساهم فن
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 مضاد 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 للكوليستيرول



العادي السمك متفوق على زيت            
 الكوليسترول الضار والدهون الثالثية يقلل من مستويات      

     يخفف آالم المفاصل                          

30 
 قرص
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KRILL OIL 500  ملغ  

   سريع امتصاص 

يساعد   •  DHA    الدماغ ووظيفة  الطبيعية  الرؤية  عل  الحفاظ    
فن

  أداء طبيع  للقلب.  DEIAو   EPAساهم  ي الطبيعية. بينما  
 فن

   
عل الجذور الحرة ويحم  الجسم من  • مضاد قوي لألكسدة ، يقضن

 الخاليا. 
والعمليات   المفاصل    

فن االستقرار  وعدم  الراحة  بعدم  الشعور   •
 التجارية. 

  
 . • يحسن األداء البدئن

  : مفيد في حاالت
ول الدم ، وأمراض القلب واألوعية الدموية ،   فرط و فرط كوليستر

ن ،  و ارتفاع ضغط الدم ،  و شحوم الدم ،  ايي  االلتهاب ، و تصلب الرسر

اه ،  و  طول النظر ، و قرص النظر ، واضطرابات الذاكرة ،  و نقص االنتب

هم  المياه الزرقاء و الالبؤرية ، و   . وغت 

:   \ المكونات الفعالة    - Krill  (Euphausia superba)زيت    كبسولة 
 - 3، إجماىل  أوميغا  لغم  Phospholipids - 200، منها   لغم 500
،   لغم   60  -(  Eicosapentaenoic)حمض    EPA، منها    لغم  110

DEIA    حمض(Docosahexaenoic  )-  27.50  لغم   ،
Astaxanthin Esterified   -  50 لغم . 

 بعد االكل  يوميا   كبسولة:  طريقة االستخدام  
 كبسولة   30عل   العبوةتحتوي 

  

 
 
 
 
 

 

تقنية    Krillزيت    ُينتج  خالل  من 
TM

FLEXITECH  ن    الحرصية وتتمت 
كير    بأنها  الير شيحو ،    فائقة  الير الكري  هة   ةومزيل ،    فائقة    للروائح 

 . بنكهة الفانيليا
تنفذ    Krillعل زيت    AkerBioMarine  تحصل ألعل  بعملية  وفًقا 

زيت   يتفوق   . السمك   Krillالمعايت  زيت  عل   ) القطب   ي    )الجمت 
ال   العادي المشبعة  نظرا  غت   األساسية  الدهنية  األحماض  ن  تركت  رتفاع 

أوميغا   من  الجديد  الفوسفورية3)الجيل  والدهون  .  فيه  ( 
Astaxanthin  (marine bioflavonoid  مضادات أحد  هو   )

 .  
 األكسدة القوية جًدا البر  تعت  الحاجز الدموي الدماغن

  : فاعليته
ا• ينظم عملية   بأنه مضاد لدهون  استقالب       علما 

فن قابل للذوبان 
ل ال  . تأييض وال   هضمالماء وسه

  ضغط الدم. 
  ويتحكم فن

 • يحم  الجهاز القلب   الوعائ 
ا   مرونته ويزيد  الدموية  األوعية    

فن الدهون  ترسبات  ينظف   •
 وتدفق الدم. 

الضار   ول  الكوليستر مستوى  من  يقلل   •  ) الضار ول  )الكوليستر
 والدهون الثالثية. 

من   والجسم  التنكسية  النوبات  من  العصب    الجهاز  يحم    •
 الشيخوخة المبكرة. 

اإلصابة   خطر  من  ويقلل  والذاكرة  ن  كت  والتر االنتباه  يحسن   •
 . باالكتئاب
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Mega Omega 3 
432 EPA / 288 DHA   :   في اليوم   ةكبسولة واحد

 

   :مفيد في حاالت
ول وأمراض القلب واألوعية الدموية ،   ارتفاع مستويات الكولستر

عدم انتظام والذبحة الصدرية ،  والضار والدهون الثالثية ،  

بات القلب ،   يان التاج   وارتفاع ضغط الدم ،  وضن ، مرض الرسر

وسية ،   عدوى الو آالم المفاصل ، و االلتهابات ، و  ية أو الفت  البكتت 

حب الشباب( ، و األكزيما ،  واألمراض الجلدية )الصدفية ،  و 

اضطراب فرط و نقص االنتباه ، و المناعة ،   وضعف السمنة ،  و 

اه واضطراب  ن الذاكرة او الحركة ونقص االنتب كت   خمول وال  التر

ل الرؤية.    واالكتئاب ومشاك

 :كبسولة  \المكونات الفعالة  
  EPA   حمض(eicosapentaenoic  )-  432  و  ،  لغ م

DHA    حمض(docosahexaenoic  )-  288  لغم . 

 كبسولة واحدة يوميا اثناء االكل :طريقة االستخدام 

 كبسولة   30عل   العبوةتحتوي 
 

Mega Omega 3  -    فائق سمك  ن  زيت  كت  عل كمية    -التر يحتوي 
أوميغا   أحماض  من  المشبعة  3عالية  األساسية غت   ة    الدهنية  متعدد

و  docosahexaenoic)حمض    DHA  لغم   288  منها    لغ م   432( 
EPA    حمض(eicosapentaenoic)  زيت وهو  ه    روف مع.  بتأثت 

الدموية   القلب واألوعية  أمراض    
فن األو المفيد  تنظيم دهون    

  يض فن
 وصحة الدماغ. 

للقلب    Mega Omega 3يساعد  و  الدموية  الدورة  ن  تحسي  عل 
  ، الدموية  القلب،  وواألوعية  م 

ْ
ظ
َ
ن اضطراب  حاالت  حدوث  منع 

ول والدهون الثالثية وضغط الدم  . العاىل   وتنظيم الكوليستر

   : فاعليته
 يحم  القلب واألوعية الدموية.   •
  األداء ال DHAو  EPAيساهم كل من  • 

للقلب   صحيحفن
  الوقاية من أمراض القلب واألوعية الدموية. 

 ويساعدان فن
بات القلب.  •   يحسن ضغط الدم ومعدل ضن
  اال  • 

                                 يمنع  و  بعد اإلصابة باالحتشاء نتعاشمساعد فن
   يمنع ايضا اإلصابة بالخرف الناجم عن اإلجهاد التأكسدي و 

 اإلصابة بالسكتة الدماغية. 
ول الضار   نسبة ويخفض دهون االيضينظم  •  الكولستر

 والدهون الثالثية. 
ن الذاكرة والعمليات اال  •    تحسي 

 . يةدراكيساهم فن
ا   • ً ن  زيت السمك األكتر تركت 
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OMEGA 3 Fish Oil 

ملغ   1005  
يستطيع   اإلنسان  ال  أوميغا  انتاج  جسم   الدهنية   3أحماض 

ورية بنفسه    ب وىص، لذلك يُ  الرصن
ظام الغذائ  اولها من خالل الن تن

  او  
نتج المكمالت الغذائية عالية الجودة البر

ُ
من مواد خام فائقة ت

 .الجودة 

   :فاعليته
تنظيم   

فن يساهم  و   دهون  •  ول   نسبة  يخفضااليض  الكوليستر
ال  الثالثية والدهون  الضار   ول  الكوليستر يحم    . يدمف ويحفز   •

  وي
الوعائ  الدم  ظم ن الجهاز القلب    االوعية مرونة    زيد• ي  . ضغط 

له تأثت    الدم.    يحسن جريانو   الدموية المناعة. •  • يقوي جهاز 
ن  كت  والتر اه  االنتب يحسن   • لاللتهابات.  ومضاد  لألكسدة  مضاد 

• يساهم كل   تئاب. الذاكرة ويقلل من خطر اإلصابة باالكيقوي  و 
ن    DHAو    EPAمن   تحسي    

الرؤية   أداء فن عل  القلب والحفاظ 
 دماغ. لل صحيح  أداء ة ومي سل

   : مفيد في حاالت 
  ، الدم  ول  كوليستر الدمو فرط  يد  غليست    

ثالئر أمراض  و ،  فرط 
ن ،  و ارتفاع ضغط الدم ، و القلب واألوعية الدموية ،  ايي  تصلب الرسر

األمراض الجلدية )األكزيما ،  و السكري ،  و مرض التهاب األمعاء ،  و 
،  و  ،  و الحروق  ،  و الصدفية  الشباب(  ،  و حب  ضعف  و االكتئاب 

همالحساسية ، و اضطرابات الذاكرة ، و االنتباه ،   . غت 

 :المكونات الفعالة / كبسولة 
عطر  منها    لغم  1000  يزيت  )حمض   EPA؛ 

eicosapentaenoic  )180  و    ملغDHA   حمض(
docosahexaenoic )120 ن  لغم  . لغم E - 5، فيتامي 

  :طريقة االستخدام 
يوميا    2-3 االكلكبسوالت  بتناول  و .  مع  من   2-1يوىص  لتر 

 السوائل يومًيا. 

 كبسولة   30عل   العبوةتحتوي 

OMEGA 3 Salmon Oil 

ملغ   1000  
منعرف   

ً
كال الحديثة  الدراسات  )حمض  DHA ت 

docosahexaenoic و ) EPA  حمض(eicosapentaenoic  ) ،
  زيت السلمون ،   3أحماض أوميغا و 

عل أنها  عرفتها  الموجودة فن
 . األحماض الدهنية األكتر فائدة عل صحة اإلنسان

   :فاعليته
تنظيم    

يساهم فن و   دهون   •  ول   نسبة   يخفض االيض   الكوليستر
الثالثية  الضار   المفيد.   والدهون  ول  الكوليستر يحم    ويحفز   •

  وي
االوعية مرونة    زيد• ي  . ضغط الدم  ظمن الجهاز القلب   الوعائ 

له تأثت    الدم.    يحسن جريانو   الدموية المناعة. •  • يقوي جهاز 
لاللتهابات.  ومضاد  لألكسدة  ن    مضاد  كت  والتر االنتباه  يحسن   •

يساهم كل  •  الذاكرة ويقلل من خطر اإلصابة باالكتئاب. يقوي و 
ن    DHAو    EPAمن   تحسي    

الرؤية   أداء فن القلب والحفاظ عل 
 دماغ. لل صحيح  أداء ة ومي سل

   : مفيد في حاالت 
  ، الدم  ول  كوليستر الدمو فرط  يد  غليست    

ثالئر أمراض و ،  فرط 
ن و ارتفاع ضغط الدم ،  و القلب واألوعية الدموية ،   ايي  تصلب الرسر

األمراض الجلدية )األكزيما و السكري ،  و مرض التهاب األمعاء ،  و ،  
وضعف االكتئاب ،  و حب الشباب( ،  و الصدفية ،  و الحروق ،  و ،  

همالحساسية ، و اضطرابات الذاكرة ، و االنتباه ،   . غت 

 :المكونات الفعالة / كبسولة 
منها    لغم  1000  -السلمون    سمك  زيت  ،EPA   حمض(

eicosapentaenoic  )-  85  لغم    ،DHA    حمض(
docosahexaenoic )- 75 لغم . 

  :طريقة االستخدام 
يوميا    2-4 االكلكبسوالت  بتناول  و .  مع  من    2-1يوىص  لتر 

 السوائل يومًيا. 

 كبسولة   30عل   العبوةتحتوي 
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OMEGA 3 - 6 - 9 Complex  
  1206   ملغ

  
والبر  ، المعتمدة  العضوية  الغذائية  العناض  من  معقد  مزي    ج 

الدهنية   األحماض  من  واسعة  مجموعة  ات توفر  ن كت  مثالية   بتر
 .لجسم اإلنسان

  : فاعليته
الدموية وي األوعية    

سبات الدهنية فن مرونتها   زيد من • ينظف التر
ول  نسبة يخفضو تدفق الدم. • يسهل و  والدهون  الضار   الكوليستر

ول المفيد  الثالثية     ويحفز الكوليستر
• يحم  الجهاز القلب   الوعائ 

ضغط الدم. • يحسن نشاط الجهاز العصب   ، ويحافظ عل   نظموي
العصبية.   الخاليا  غشاء    

فن الفوسفوليبيد  ن  اه و تركت  االنتب يحسن 
و  ن  كت  خطر  يقوي  والتر من  ويقلل  بالذاكرة             االكتئاب. االصابة 

يس من  •  ن    DHAو    EPAاهم كل  تحسي    
والرؤية   اداء فن القلب 

لألكسدة ومضاد ل   أداء صحيحة وسليم ال  تأثت  مضاد  له   • لدماغ. 
  
العبور المعوي وحماية الخاليا من  تحسن لاللتهابات. • يساهم فن

أكسدي   . اإلجهاد الت

  : مفيد في حاالت 

ول الدم ،    يد الدمو فرط كوليستر   غليست 
ارتفاع ضغط و ،    فرط ثالئر

  ، ،  و الدم  ن  ايي  الرسر ،  و تصلب  السكري  ،  و مرض  مرض و السمنة 
األمراض الجلدية )األكزيما ، الحروق ، الصدفية ، والتهاب األمعاء ، 
هم  حب الشباب(   . وغت 

 : المكونات الفعالة / كبسولة

  نبتة  ر  و زيت بذ
، ملغ  440  -   (Borago officinalis)حمحم مخزئن

ان  لغم  400  -زيت السمك   Linum)  ، زيت بذور الكت
usitatissimum )  -   360حمض    منها   لغ م  LA / Linoleic  -  192  

/ حمض  EPA،   غمل  ALA / alpha linoleic   180حمض  ،    لغم
Eicosapentaenoic     120 حمض  ،  لغم  OA / Oleic     120 

 حمض   ،   لغم  GLA / Gamma-Linolenic   83  حمض  ،  لغم
DHA / Docosahexaenoic   80  ن  لغم امي    . لغم E  3.36، فيت

ن كبسولة   :طريقة االستخدام  ل  أو كبسولتي   يوميا اثناء االك

 كبسولة   30عل   العبوةتحتوي 
 

HEMP Seed Oil 

ملغ   1000  
ارد  الزيت  يعتت   المقرسر   المستخلص  الب القنب  بذور   ة من 

(Cannabis saf / Va  )  والمعالج ا    عضوًياالمزروع  اتًي نب مصدًرا 
ا   ا غنًي المشبعة با طبيعًي غت   المتعددة  األساسية  الدهنية  ألحماض 

( 3)أوميغا    Alpha linoleicأحماض  تعتت   و .  9و    6و    3أوميغا  
ا صحية 9)أوميغا    oleic( و  6)أوميغا      linoleicو

ً
وحيوية   ( دهون

، ونظًرا   بنفسه  للجسم  انتاجها  االنسان عل  ، لعدم قدرة جسم 
  أو مكمالت غذائية عالية الجودةال  ه يجب استكمالها بنظامف

 .غذائ 

  : فاعليته
 لجهاز القلب واألوعية الدموية.  صحيحاألداء ال  حفز• ي

( الضار  ول  الكوليستر مستوى  من  يقلل   •LDL والدهون  )
 الثالثية. 

اعة وله تأثت  مضاد لاللتهابات.   قوي • ي  جهاز المن
   
 الجذور الحرة.  تحييد• له تأثت  مضاد لألكسدة ويساهم فن

 للجلوكوز عند مرىصن السكري.   يض• ينظم عملية األ 

  ، )اإلكزيما  الجلدية  األمراض  تخفيف    
فن يساعد  حب و • 

 (. حروق الشمسو ،  الشباب

  : مفيد في حاالت 

  ، الدم  ول  الدمو فرط كوليستر يد  غليست    
ثالئر ارتفاع و ،    فرط 

  ، الدم  ،  و ضغط  ن  ايي  الرسر ،  و تصلب  السكري  ، ومرض  السمنة 
األمراض الجلدية )األكزيما ، الحروق ، ومرض التهاب األمعاء ، و 

اب( هم  الصدفية ، حب الشب  . وغت 

 : المكونات الفعالة / كبسولة

( Cannabis sativa)   ةمن بذور القنب المقرسر  مستخلص  بارد   زيت

 alpha linoleicحمض   منها  لغم  1000  -المزروعة والمعالجة عضوًيا  

 لغ م  470 -(  6)أوميغا    linoleic، وحمض    لغم 130  -( 3)أوميغا  

ات لغم  50 -(  9)أوميغا    oleicوحمض   . ال تحتوي عل مسبب

  . الحساسية

ن أو  كبسولة   :طريقة االستخدام      االكل بعديوميا    كبسولتي 

 كبسولة   30عل   العبوةتحتوي 
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OMEGA 3 - 6 - 9 
 زيت بذور الكتان 1000 ملغ

 

تم       
البر الصيغة  ترشيحب   نتجتتحتوي  العضوية   ضاغطة  المحاصيل  من 

الية.   9-6-3المعتمدة عل مركب أوميغا   وري للجسم بنسبة مث  الرصن

   :فاعليته

 ضغط الدم ويحم  نظام القلب واألوعية الدموية.   ىمستو  ينظم•  

  ت• يساعد  
ول الضار   مستوى   خفض فن  والدهون الثالثية.   LDLالكولستر

  حرق الدهون الزائدة.   تخلص من • ي
  األوعية الدموية ويساهم فن

 ترسبات الدهون فن

 • له تأثت  مضاد لألكسدة ومضاد لاللتهابات. 

ن لأللياف ، يعمل عل ت  العبور المعوي.   سهيل• مصدر ثمي 

الشباب وحروق    تخفيف األمراض الجلدية مثل األكزيما وحب 
• يساعد فن
 الشمس. 

  تحييد الجذور الحر 
 . ة• يساهم فن

    :مفيد في حاالت
  ، ول الدم  يد الدم وفرط كوليستر   غليست 

،  م ارتفاع ضغط الدو،   فرط ثالئر
، و  ن  ايي  ،  و السكري ،  وتصلب الرسر ،  و السمنة  ،  واإلمساك  مرض التهاب األمعاء 
،  و  ،  و األمراض الجلدية )األكزيما  هم حب الشباب(  والصدفية ، و الحروق   . وغت 

 : كبسولة  \المكونات الفعالة 
ان  حمض   لغ منها م  1000  -   (Linum usitatissimum)زيت بذور الكت

Alpha-Linoleic (Omega 3)  500  حمض    لغ م ،Linoleic {Omega 6) 
 . لغم Oleic (Omega 9)   120  حمض   ،   لغم  150

 كبسولة يوميا بعد االكل : طريقة االستخدام

 كبسولة   60او   30عل   العبوةتحتوي 

 

 9و 6و  3أوميغا  غير المشبعة األحماض الدهنية مقدار مضاعف من                      

  الدهون الثالثيةو LDLلكولسترول لالطبيعية  مستويات يحافظ على ال

 ينظم ضغط الدم ومعدل ضربات القلب
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BCAA 
ملغ   500  

BCAAs   مينيةاألحماض  األ  منمتفرعة  سلسلةه    
ال يستطيع البر

اإلنسان   المستحسن    انتاجهاجسم  ومن  من ،  عليها  الحصول 
  ك   ارجيةخ ادر  مص

ظام الغذائ  عالية غذائية ال مكمالت ال  أو   متنوعلا  الن
ي إنه   ته عل٪ من كتل70حواىل     BCAA  حتوي الجودة.   . ن وتي  الت 

ور  نباتيةضن حمية  يتبعون  لمن  او لنباتي ل سواء  )  ي  المتشددين  ن  ي 
( ل  ن ن اللبنيي   لنباتيي 

   :فاعليته

     يساهم    •
وتينات    انتاجفن ايض و    ATPومركبالت     يساهم 

فر ل  ا  نق
 .لخاليا ل  الطاقة 

 .ينشط الجهاز العصب   والقدرات العقلية    •

 .االنفعاالتمن حدة يخفف     •

اال   حدي    • واألمراض العقلية الناجمة عن اضطرابات    ة ر العصبيا ضن من 
  استهالك الكحول 

 .وظائف الكبد أو اإلفراط فن

 . "ية كتلة العضل ال"بناة مسم  أيضا  يطلق عليه   •

ن    •   الحفاظ عل مستويات السكر   تحفت 
فن     إنتاج الهرمونات والمساعدة 

  الدم طبيعية 
 .فن

  تقليل وزن ال    •
 .واألنسجة الدهنية  كتليساهم فن

 .الجسم من الصدمات  شفاءيرسع     •

 .يقلل من شدة حم العضالت    •

   : مفيد في حاالت
  ،   

الرياىصن األداء  ن  وتحسي   ، ن  للرياضيي  العضلية  الكتلة  زيادة 
والوأ  ، الكبد  ال  حمياتمراض  ،  قاسيالغذائية  الوزن  ، وفقدان  ة 

 وضمور العضالت. 

الفعالة  ا متفرعة    BCAA  :قرص  \لمكونات  أمينية  )أحماض 
منها    لغم  500  -السلسلة(    ،teLeucine  -250  لغ  م ،  L-

Isoleucine 125 لغ م  ،  L-Valine  125لغم . 

ن قرص واحد    :طريقة االستخدام  يوميا بعد االكل او قرصي 

 قرص  60او   30عل   العبوةتحتوي 

L-ARGININE 
ملغ   1000  

Arginine  لت وري    ضن
انتاج هو حمض أميبن ن       حفت 

وتينات فن الت 
  ، مندور    وله الجسم  و   بالتخلص  مما ا  حمايةالسموم   ، لكبد 
 .األمونيا  مادة التخلص من  يؤدي اىل

   :فاعليته

  الجسم
  )تأثت     • بناء كتلة العضالت وتقليل الدهون فن

 (. بنائ 

وتكوين    ، االنتصاب  ويعزز   ، ون  التستوستت  هرمون  إنتاج  يحفز   •
. يحسن الحيوانات المنوية و   األداء الجنس 

.   انتاجهرمون النمو و ز  يحف المناعة و قوي• ي ن  األنسولي 

  ال مداد• يضمن اإل
. مغذيات وا بال للخاليا   كافن ن  ألكسجي 

 . ية العضل و • يزيد من القوة البدنية  

يك  توسع•   النيتر أكسيد  ة  ضغط    الدموية  األوعية  ماد عل  وتحافظ 
  وت،    طبيع    الدم

الكافن ن  االكسجي  ،  ل   وفر  القلب  نسبة توعضلة    قلل 
 حسن الدورة الدموية الطرفية. تن جلطات الدم وخطر تكوّ 

   : مفيد في حاالت
  ، االنتصاب  ،  و ضعف  ،  و العقم    

الرياىصن ن األداء  حم  و تحسي 
تجلط و ارتفاع ضغط الدم ،  و الذبحة الصدرية ،  و العضالت ،  

  الكبدي ، و الدم ، 
التهاب  و الكحوىل  ،  التشمعو التنكس الدهبن

همالكبد    . وغت 

 :قرص \المكونات الفعالة  
L-Arginine  – 1000  .ملغ 

 قرص واحد يوميا بعد االكل   :طريقة االستخدام

 قرص  60او   30عل   العبوةتحتوي 
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L-CARNITINE 
ملغ   500  

L-Carnitine     
  متخصص فن

أميبن ،  ا  أيضهو حمض  لدهون 
 . وتحويل الدهون ورواسب األنسجة الدهنية إىل طاقة

الدهون   يزيد اإلنسان   ةالمستقلبكمية  جسم    
تصل    فن بنسبة 

  حال ترافق   الزائدالوزن  يحارب  و . ٪70إىل 
   مع    فن

مجهود بدئن
 . متواصل

   :اعليتهف 
الدهون    • وعضلة    ويحولها يحرق  العضالت  خاليا    

فن طاقة  إىل 
  إنقاص الوزن عن طريق تقليل 

الدهون. •   كتلتالقلب. • يساهم فن
القدرة عل  يزيد  العضالت و   ضخامة  زيد وي  جسديالداء  األ   سنحي

نظا ويحم   يقوي   • العضالت.  من حم  ويقلل  القلب  التحمل  م 
الضار ول  الكولستر مستوى  من  يقلل  الدموية.   LDL واألوعية 

له    • الثالثية.  ،    تأثت  والدهون  لألكسدة  الكبد و مضاد  يحم  
 .الطاقةانتاج و  والخصوبة االستقالبواألعصاب الطرفية. • يحفز 

    :حاالت مفيد في
،    قليلت ،  و الوزن  ،  و السمنة  الدم  ول    و فرط كوليستر

ثالئر فرط 
يد الدم   كبدي ، ) أمراض الكبد و ،  غليست 

 (تليف الكبدو تنكس دهبن
  ال االجهاد و ، 

هم. الذكور و  لدىالعقم و  ، عضل  ال حثلوال، بدئن  غت 

  لغ. م L-Carnitine  500ات طرطر : قرص   \المكونات الفعالة  

ن قرص واحد    :طريقة االستخدام     30وقبل   يوميا بعد االكلاو قرصي 
 القيام بمجهود جسدي د من  

 قرص  30عل   العبوةتحتوي 

L-GLUTAMINE 
لغ م  1000  

L-Glutamine جسم اإلنسان هو أكتر األحماض األمينية وفرة  
  فن

  العضالت ويُ نتج . يُ بشكل طبيع  
  تحتاجه عل وزعفن

 ت  ع األعضاء البر

  منالدم
ن ،  غال حمض . عل الرغم من أن أجسامنا تنتج ما يكفن لوتامي 

 المرض. بو تتطلب كمية أكت  بكثت  عندما تتأثر باإلصابة أ ا إال أنه 

   :فاعليته  
ت    

فن وري  إنتاج    RNAو    DNA  كوين• ضن   
•  ATPوفن قدرة    زيادة. 

ا االستجابات  خاليا  يمنع   • العقم.  محاربة  عل  المناغ   لجهاز 

تسببها     
البر المعدية  األمراض  مضاعفات  من  يقلل   • االلتهابية. 

يا. • ي  وسات والبكتت  افق. • من العدوىالشفاء  عرسّ الفت  مع الزنك   يتر

ن   من    Dوفيتامي  يقلل  تنبيه،  وس  فرط  الفت    
فن عند  ات  السيتوكينات 

الحادة.   المصاب التنفس   الجهاز  ي  بمتالزمة  التليف    خفف•  من 

  الحفاظ عل صحة الغشاء المخاط  لألمعاء. •   الرئوي. 
• يساعد فن

و    يعد  الغلوتامات  العصبية  الناقالت  الرئيسية إلنتاج   GABAالسليفة 

الدماغ. Y-aminobutyric)حمض     
فن و   إطالة•  (  يحسن  اليقظة 

ن و و   المزاج كت  • يحم  الدماغ من األمراض التنكسية    . الذاكرةيقوي  التر
، باركنسون  )مرض  ،  و   العصبية  ،  و الزهايمر  ، و الرصع  الفصام 

،  و  ،  و الشيخوخة  االنتباه  •  و نقص  المتعدد(.  عل  التصلب  يساعد 
 . الكحوىل  االنسحاب  مرىصن    

يتعافن شفاء•    
فن بعد    ساهم  العضالت 

  • وااللتهابات.  الجراحية  والعمليات  والحروق  مع الحوادث  افق    يتر

يقلل    •  . واإلشعاغ  الكيماوي  التعب  العالج  باالجهادمن    والشعور 
  
  . • يساعد البدئن

 بناء العضالت وحرق الدهون.   فن

    :مفيد في حاالت
و  وسات  يالمناعاالمراض  االلتهابات  والفت  واألنفلونزا  د  الت  )نزالت  ة 

ال العضل   والوهن       لوبيوالحساسية 
الذائر المناغ   الكبد  والتهاب 

الغدة   والتهاب  والذئبة  والسكري  الروماتويدي  المفاصل  والتهاب 

وال الجلد  وتصلب  والبهاق  وال  تشمعالدرقية   ) األوىل  عدوى الصفراوي 

  
ن
ف و   المكتسبة  الدمالمستشفن  بعد    فقر    

ن
والتعاف والحروق  المنجل  

و  العظامالجراحة  نخاع  ، و   زرع  )داء كرون(  االلتهابية  األمعاء  أمراض 

  ،  و 
استهالك  و التهاب الصفاق ،  و ،    اتالقرحو اإلسهال ،  و الداء البطبن

  ، لاللتهابات  المضادة  ويدية  الستت  غت   أو  و العقاقت   الكل  حصوات 

( ،  المثانة  جهاد  اال و ،    ها ضمور أو  العضالت  ضعف  و السيستينية( 
  
.  البدئن  

 الرياىصن

 (:لغم  1500قرص مغلف بطبقة رقيقة ) الفعالة /    كونات الم
L-Glutamine 1000 ملغ . 

 طريقة االستخدام : 
  ال

ن فن   يوم عل معدة فارغة بعد بذل مجهود قرص او قرصي 

مغلف بطبقة رقيقة  قرص  30او   60عل   العبوة  حتويت 
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MAX VISION  10 ملغ LUTEIN ملغ 2   ZEAXANTIN  
 

Lutein  وzeaxanthin  األكسدة.  كاروتينات    مه ومضادات  طبيعية 
ن وله   يتواجدان العي  أنسجة    

فن ن عاٍل  كت  الضارة  مبتر اآلثار    ضد 
ا دور وقائ 

  ، ن  العي  عل  التأكسدي  الوقت    ان حافظ ويلإلجهاد  نفس    
صحة  فن عل 

ن و  يقلالنالقلب ، و  ايي     انلعبيمن خطر اإلصابة بتصلب الرسر
دوًرا مهًما فن

المضاعفاتم )اعتالل  ت   البر    كافحة  السكري  مرض  ظهور  مع  حدث 
 الشبكية السكري(. 

   :فاعليته

    الشبكية  والبقعةعدسة وشبكية • يحم   
ن   فن من األشعة  العي 

 . الضارة فوق البنفسجية
عل  والحفاظ  ن  للعي  الدموية  الدورة  ن  تحسي  بصحة    ة الرؤي  • 

 . سليمة
وي  ، ن بشكل فعال  إعتام عدسة    حم  من• يحم  شبكية العي 

ن وال  . زجاج   البقع  وال تنكس العي 
 الجذور الحرة ويحم  من اإلجهاد التأكسدي.  تكّون • يحد من

  زيادة حدة اإل 
  الليل. ابص• يساهم فن

 ر فن

    مفيد في حاالت :
ن من الضغوطات ،   األمراض التنكسية للعيون ، وحماية العي 

ة طويلة تعرضكال لكمبيوتر ، والهاتف ، ل المستمر لفتر
هم ةء االصطناعيا ضو والتلفزيون ، واال   . وغت 

 :كبسولة   \المكونات الفعالة  
  من    Tagetes  (Tagetes erecta)  مستخلص

  معلق زيبر
فن

األقل    40( مع  Carthamus tinctorius)  عصفر ال ملغ عل 
 ملغ.  Zeaxanthin -  200ملغ من  2و  Luteinمن 

 : طريقة االستخدام 
 كلال اثناء اكبسولة واحدة يوميا 

 كبسولة   60\ 30عل العبوة تحتوي 

Lutein  وzeaxanthin  األكسدة.  كاروتينات    مه ومضادات  طبيعية 
ن وله   يتواجدان العي  أنسجة    

فن ن عاٍل  كت  الضارة  مبتر اآلثار    ضد 
ا دور وقائ 

  ، ن  العي  عل  التأكسدي  الوقت    ان حافظ ويلإلجهاد  نفس    
صحة  فن عل 

ن و  يقلالنالقلب ، و  ايي     انلعبيمن خطر اإلصابة بتصلب الرسر
دوًرا مهًما فن

المضاعفاتم )اعتالل  ت   البر    كافحة  السكري  مرض  ظهور  مع  حدث 
 الشبكية السكري(. 

   :فاعليته

   والبقعةعدسة وشبكية • يحم   
ن   الشبكية فن من األشعة  العي 

 . الضارة فوق البنفسجية
عل  والحفاظ  ن  للعي  الدموية  الدورة  ن  تحسي  بصحة    ة الرؤي  • 

 . سليمة
وي  ، ن بشكل فعال  إعتام عدسة    حم  من• يحم  شبكية العي 

ن وال  . زجاج   البقع  وال تنكس العي 
 الجذور الحرة ويحم  من اإلجهاد التأكسدي.  تكّون • يحد من

  زيادة حدة اإل 
  الليل. ابص• يساهم فن

 ر فن
ن   أجل    C• يساهم فيتامي  ن من  للكوالجي  الطبيع   التكوين    

فن
 لألوعية الدموية.  حيصحاألداء ال

 

    مفيد في حاالت :
ن من الضغوطات ،   األمراض التنكسية للعيون ، وحماية العي 

ة طويلة تعرضكال لكمبيوتر ، والهاتف ، ل المستمر لفتر
هم ةء االصطناعيا ضو والتلفزيون ، واال   . وغت 

 
 :كبسولة   \المكونات الفعالة  

ن    Tagetes  (Tagetes  مستخلص،    لغم  C  -  80فيتامي 
erecta)    -  22  منه   لغم  ،  Lutein  -  10  مستخلص  و     لغم

Tagetes  (Tagetes erecta  )-  11  منها    لغ م  ،
Zeaxanthin  -  2  مستخلص    لغ م  Vaccinium)  التوت ؛ 

myrtillus  )- 10  .ملغ 

 : طريقة االستخدام 
 كلال اثناء اكبسولة واحدة يوميا 

 كبسولة   60\ 30عل العبوة تحتوي 
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CURCUMIN 
+PIPERINE 

 ما هو البديل األفضل من مضادات االلتهابات الطبيعية؟

.ممتاز، المستخلص األكثر دراسة، بمعدل امتصاص %95بيبيرين +  3مركب الكركمين سي   

و نبات موطنه ه (التوابل الذهبيةالكركم أو) الكركمين
 3الكركمين سي . األصلي آسيا وأمريكا الوسطى
المضادة  البوليفينولمستخلص يحتوي على مادة 

لإللتهابات، يعمل كمضاد لألكسدة ومضاد للبكتيريا 
يحفز امتصاص  %95بيبيرين . ومضاد للفطريات

ضعف وهو  20في الجسم بحيث تصل إلى  الكركمين
الكركمينما يزيد بحد كبير فعالية   

    :فاعليته 
  يحتوي على مضاد أكسدة قوي، ومضاد

 .مواد مضادة للسرطانلإللتهابات، و
  فعالة في تحييد الجذور الحرة المسؤولة عن

 .يخوخة واألمراضالش
 تساعد على تقليل اإللتهابات في الجسم 
  بناء األنسجة المصابةيساعد في إعادة 
  يعمل بكفاءة عالية في الوقاية من أمراض العظام

 .المفصلية
  يساهم في التحفيز على التعافي من عمليات النسيج

 .الضام والزليلي السائل
 يدعم الجهاز المناعي.  
  يحتوي على مضاد للميكروبات والطفيليات

 .والفطريات
 مضاد للحساسية. 
  الجلديساعد في الحفاظ على صحة. 
 طعاميدعم عملية الهضم ويدعم امتصاص ال. 
 يساعد في التحكم في وزن الجسم. 
 يدعم وينشط وظائف الجهاز  العصبي 
 يؤخر األمراض التنكسية ألنسجة الجسم  
  يزيد من مستوى السيروتينين والدوبامين وهي

الناقالت العصبية المسؤولة عن صحة وسالمة 
 .العقل

 

 

TOTAL DEFENSE
®

 

 

تساعد على حماية األعصاب وتحمي من ضعف  •
 .الذاكرة

 ..يدعم وظائف القلب •
يساهم في الحفاظ على صحة الجزء العلوي من  •

 .الجهاز التنفسي
يساهم في الحفاظ على صحة الكبد ويمنع تراكم  •

 .الدهون
   :مفيد في حاالت

 
التمثيل الغذائي، األمراض التنكسية، األورام، القلب،  

تأخير الشيخوخة، تحسين جودة الحياة الصحية، 
الوقاية من الروماتيزم وآالم المفاصل والتهاباتها، 

، الوقاية الوقاية من أمراض الجهاز الهضمي المختلفة
من أمراض القلب واألوعية الدموية واألورام، الوقاية 

الثدي والبروستاتا، )من أمراض السرطان المختلفة 
والرئة والجلد، الوقاية من مرضي ، حماية الكبد (الخ

الزهايمر وباركنسون، الوقاية من هشاشة العظام، 
الوقاية من التهاب الفقار وتصلب الشرايين، الحماية 
من أمراض الكبد والتهاب المعدة، الوقاية من متالزمة 
القولون العصبي والتهاب القولون التقرحي، الوقاية 

 .من الحساسية
الكركمين سي   (مغ 670)سولة كب /المكونات الفعالة

 –كوركومينويدس % 95مستخلص ( الكركم) 3
 5-بيبيرين% 95، الفلفل األسود مستخلص 400

 ملغ
كبسولة واحدة يومياً مع وجبات : للبالغين : طريقة االستخدام

 .الطعام
 .كبسولة 30على العلبة  تحتوي
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ARTROFORTE
®

 

مركب طبيعي من مستخلصات مدروسة لصحة  
المفاصل والمضادة لاللتهابات ومسكن خالية من 

.األعراض الجانبية لمضادات االلتهاب  

:_______________________فعاليته  

  الجهاز العظمي التهابات وآالم يساهم في الحد من
  المفصلي

  المواد وهي من  الجليكوزامينوجليكان تكوينيحفز
 الغشاء والسائل الزليليو التي تضمن سالمة المفصل

  يساعد في الحفاظ على لزوجة السائل الزليلي وتزييت
 المفاصل.

  لعملياتا الحركي بعد الصدمات و التعافيمفيد في 
 البدني المجهود) وفي حاالت التعب الشديدالجراحية ، 

 والسمنة(.أ

  فاصلوقوة الم حركةتحسين. 
________________:_____مفيد في حاالت                                                   

التهاب المفاصل  ،تنكس والتهاب المفاصل: التهاب المفاصل
وحاالت التعب الروماتويدي والروماتيزم وهشاشة العظام، 

ط البدني(.انشعند ال)كبار السن،  الجسمي  
 

:كبسولة /المواد الفعالة  

ملغ،  50-ملغ، غضروف القرش  KCI 250 2كبريتات الجلوكوزامين 
 ملغ ،بروميلين 50 -عديدات السكاريد المخاطية 

600 GDU - 50  50 -)هولوثورويديا س.( خيار البحرملغ، مسحوق 
 1: 4ملغ ،  100 -)أونكاريا تومينتوسا(  مستخلص 1: 4ملغ ، 

 مستخلص 1: 6ملغ ،  50 -من اليرقة )تاناسيتوم بارثينيوم( مستخلص
الصفصاف النباح ألبا  مستخلص 1: 4ملغ ،  50-بوزويليا سيراتا صقل

 مغ.25 -)ساليكسالبا( 
كبسولة يومياً بعد وجبات  2-1: للبالغين: طريقة االستخدام

  الطعام
 .كبسولة 30على العلبة  حتويت

ARTROFORTE
®

 

Cream 
 فريد من نوعه األصل أمريكي كريم هو ® ArtroForte كريم 

 بفعالية في عالج مشاكل تعمل نشطة مكونات 10 يتكون من
 العضالت والروماتيزم.المفاصل والتهاب 

:__________________________فعاليته
_ 

بطريقة ، وفعال موضعيامضاد قوي لاللتهابات  •
 مكثفة ودائمة.طبيعية و

ختالل و االالحد من األلم وااللتهاب لى يعمل ع •
 .للمفاصل وظيفيال
الزاللي، يساعد على يحافظ على لزوجة السائل  •

حركتهم  ، وتحسينالمفاصل وتغذية تزييت
 ومقاومتهم.

مع  تستعمل المستحسن أن فعالية، منالألقصى قدر من  •
 .ArtroForteكبسوالت 

 
_____________________:___مفيد في حاالت                                                 

التهاب المفاصل ، والتهاب المفاصل: التهاب المفاصلتنكس 
كدمات، االلتواء، الصدمة، آالم  ،يدي والروماتيزمالروماتو
، إلخ.المكسورةالمفاصل  ،الظهر  
 

 :المواد الفعالة
 (األلوة فيرا جل)٪ ، األلوة باربادنسيس ورقة هالم  2المنثول 

، مستخلص بوزويليا سيراتا، الكافور، األوكالبتوس 
لينوم )غلوبولوس، كبريتات الجلوكوزامين، زيت بذور الكتان 

، ميثيل الساليسيالت، ميثيل سلفونيل ميثان (أوسيتاتيسيموم
 (.سالكس ألبا)، الصفصاف مستخلص النباح (مسم)

 مرات Cream ArtoForte 2-3 دهنت :طريقة االستخدام
أربع  على المنطقة المصابة ال يزيد عن بشكل مباشريوم، في ال

أو الجلد غير الملتئمة على الجروح تدهن ال . مرات في اليوم
 .التالف

 .مل 100كريم  علىالعلبة  حتويت 
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ANTIARTRITIC
®

 

 
مركب طبيعي يعمل  كمضاد لاللتهابات ومسكن دون آثار جانبية 

التي تسببها العقاقير االصطناعية المضادة لاللتهابات  محددة
يحتوي على غضروف القرش، غنية في شوندروتن . عادة

والجلوكوزامين، يساعد على إعادة بناء الغضروف ويزيد من 
 .صحة المفاصل

    :فعاليته
يساهم في استعادة صحة المفصل المصاب والهياكل  •

 .الفقرية
: في حاالت الراحة ويدعم حركة المفاصل ساعد علىي •

  .التهاب المفاصل، نقص الكالسيوم، التعب واإلعياء
يحفز تكوين الجليكوزامينوجليكان وهي المواد التي تضمن  •

 .سالمة المفصل والغشاء المفصلي والسائل الزليلي
يعمل كمضاد لاللتهابات وله خصائص المسكن، فإنه يقلل  •

 .من الصدمات واالجهادمن األلم ويسرع التعافي 
إلى جانب الكالسيوم، وفيتامين ج وفيتامين د يعمل  •

على المساهمة في الحفاظ على صحة الجهاز 
 .العظمي

:__________________________مفيد في حاالت                                                 
 التهاب المفاصل، التهاب المفاصل)التنكس والتهاب المفاصل 

الروماتويدي، الروماتيزم، التهاب المفاصل المتعدد، داء الفقار، 
، نقص كلس الدم، حاالت ظاهرية (هشاشة العظام، الشيخوخة  

.، الخ( الشيخوخة ،األنشطة البدنية)مثل االجهاد   
 250 -كبريتات الجلوكوز كبسولة : كبسولة /لفعالةالمكونات ا 

 62.5لغضروف ملغ ، سمك القرش ا 100-ملغ ، الكالسيوم
ملغ ،  6.25 -المنغنيز , ملغ 62.5ملغ ، الجيالتين تحلل 

- 3ملغ ، فيتامين د 20 -ملغ ، فيتامين ج  25 -الكركمين 
.ملغ 1.25  

كبسولة يوميا بعد وجبات  2-1 :طريقة االستخدام 
.الطعام  

 .كبسولة 30على العلبة  حتويت
 

LIQUIDCALCI

UM 
Ca Mg  D3 

خليط عالي الجودة المكون بنجاح ليجمع بين الكالسيوم 
المعادن التي . 3وفيتامين د  1والمغنيسيوم وفيتامين ك 

تعمل بشكل تآزري لالمتصاص الحيوي األمثل وخلق 
.دعم غذائي فعال لدعم صحة جسم اإلنسان  

:_________________________فعاليته  

 يساهم في الحفاظ على صحة العظام والمفاصل •
والعضالت، ونظام القلب واألوعية الدموية 

 .وعملية انقسام الخاليا
لى الصحة النفسية و الجهاز يساهم في الحفاظ ع •

 .بيالعص
 .يساعد في الحفاظ على توازن الكهرباء في الجسم •
 .يساعد على منع فقدان العظام •
 .له دور مهم في عملية تخثر الدم وفي نفاذية الخلية •
الهضمي و االنزيمات، وفي  كفاءة في أداء الجهاز •

تكوين البروتين والقضاء على المخلفات 
 .الحمضية

الجهد خفف ، ويالتمثيل الغذائي األمثل للطاقة ؤمني •
 .المزمن التعب الفكري ويقلل من التعب أو

:___________________مفيد في حاالت                                                              

الكالسيوم، نقص كلس الدم، التشنج، نقص 
الكساح، هشاشة العظام، التسوس، عجز 

االمتصاص، اختالالت اإللكتروليت، التخثر، دعم 
.الجهاز المناعي، والخفقان، واألرق، إلخ  

 كبسولة /المكونات الفعالة
ملغ ، فيتامين  133-ملغ ، المغنيسيوم 333-الكالسيوم

 5 /أول  200-3ملي جرام ، فيتامين د  75-1ك
  ميكروغرام

كبسولة يوميا بعد وجبات  2-1 :طريقة االستخدام 
.الطعام  

 .كبسولة 30على العلبة  حتويت
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GLUCOZAMINE 
VEGETAL750 mg 

Glucozamine   يعتبر من المكونات األساسية للمفصل
 .والغضروف ويعمل بمثابة منطقة عازلة بين العظام

     :فعاليته
المواد ،  glycosaminoglycansيحفز تخليق  •

الغضروف والغشاء والسائل و التي تضمن سالمة المفصل
 .الزليلي

 .يتم امتصاصه بسرعة •
 المصاب. معالجة الغضروف •
ساعد على تليين يحركة وعمل المفاصل و تحسين •

 ..وتزييت الغضاريف
أو في الصدمة  األلم واختالل المفاصليقلل من  •

 .االجهاد
 .يمكن تناولها مع دواء معين دون آثار جانبية •

:___________________مفيد في حاالت  

األمراض الروماتيزمية مثل هشاشة العظام، التهاب 
مفصل الركبة، داء المفاصل الروماتويدي، داء 

مفصل الورك، اإلصابات الناجمة عن التآكل 
.الملحوظ، إلخ  

:قرص/المواد الفعالة   

.ملغ 750-كبريتات الجلوكوزامين من أصل نباتي  
.كبسولة يوميا 2-1 : طريقة االستخدام  

 .قرص 60/30على العلبة  حتويت
 .على األنسولين ينمرضى السكري المعتمدل ال ينصح باستخدامه :تحذير

MSM1000 mg 

MSM (methylsulfonylmethane)   هو مصدر طبيعي من
. الكبريت النشط بيولوجيا الذي يساعد على تقليل آالم والتهاب المفصل

 المفاصل والجين ويساعد على استعادة مرونةيحفز انتاج الك
     :فعاليته

 .تحسين مرونة وليونة وظائف المفصل •
 .المفاصليوفر تزييت  •
 .يوفر الراحة العظمية والعضلية •
 .بإصالح ومعالجة الغضروف المصا •
 .يقلل من آالم الخلل الوظيفي في الصدمة واالجهاد •
 .يمكن تناولها مع دواء معين دون آثار جانبية •
 .تمنع مستقبالت الهستامين •
 .(الكبريت هو أحد مكونات الجلوتاثيون)ينقي الكبد  •

  :______________________مفيد في حاالت
عنق -التهاب المفاصل الروماتويدي، هشاشة العظام، داء سبوني

 ,، متالزمة النفق الرسغيfibromyalgiaالرحم، 
التهاب األوتار، التهاب كيسي، مرض كرون، الحساسية، إزالة 

 .السموم ، إلخ
:    قرص/المواد الفعالة      

Methylsulfonylmethane (MSM) -

 .ملغ 1000
 .كبسولة يوميا 2-1 :طريقة االستخدام 

.   قرص 60/30على العلبة  حتويت    
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CAL-MAG-ZINC 

هو عنصر أساسي في تشكيل و دعم  الكالسيوم
األنظمة العظمية المفصلية، واألوعية الدموية 

يساعد على تنظيم  المغنيسيوم. والجهاز العصبي
معدل ضربات القلب واألداء السليم للجهاز 

يشكل الداعم األمثل لعمل الجهاز  الزنك. العصبي
 إنشاء خاليا جديدة ويحفز انتاج المناعي، يساهم في

.الكوالجين  

________________________:عاليتهف  

 .يساهم في تكوين عظام قوية والحفاظ عليها في حالة مثالية •
يحافظ على توازن المعادن في الجسم ويمنع فقدان كثافة  •

 • .له دور مهم في عملية تخثر الدم ونفاذية الخلية • العظام

تركيب يزيد كفاءة األداء الطبيعي للجهاز الهضمي وفي 
الكالسيوم  • .البروتينات و القضاء على المخلفات الحمضية

والمغنيسيوم والزنك تساهم في الحفاظ على صحة نظام 
 .العظام وعملية انقسام الخاليا

از العصبي، المغنيسيوم يساعد على األداء الطبيعي للجه •
 دعموآثار اإلجهاد و التعب، ويقلل ويدعم الصحة العقلية

 .عظامالكالسيوم في ال
الزنك يساهم في األداء الطبيعي للجهاز المناعي، والحفاظ  •

على صحة الجلد والشعر واألظافر، وحماية الخاليا ضد 
 .اإلجهاد التأكسدي

:___________________مفيد في حاالت                                                                    

واألنسجة، نقص كلس نقص المعادن في العظام 
الدم، التشنج، الكساح، هشاشة العظام، تسوس 

العظام، عجز االمتصاص، اختالالت  في كهرباء 
الجسم، اضطرابات التخثر، دعم الجهاز المناعي، 

.تساقط الشعر، إلخ  

:قرص/المواد الفعالة  
 -ملغ ، المغنيسيوم  333.4-الكالسيوم 
.ملغ 5-ملغ ، الزنك 133.4  

قرص واحد يومياً بعد : االستخدامطريقة  
.وجبة الطعام  

قرص 30على  العلبة حتويت  . 

CALCIUM+ D3 Vitamin 

الجرعة اليومية الموصى بها من الكالسيوم تختلف اعتمادا على 
العمر، ولكن أيضا على ميزات معينة أو التغييرات في التطور 

يزيد من درجة  3فيتامين د . الفسيولوجي لكل شخص
الكالسيوم في الجسم ويدعم جهاز المناعةامتصاص   

  فعاليته:________________________
كما . الكالسيوم ضروري لصحة العظام واألسنان •

ويساهم في عملية انقباض وانبساط العضالت، ولكن 
 .أيضا في فعالية الناقالت العصبية

يساهم في تخثر الدم وأداء العضالت والقلب  •
 .واألوعية الدموية و الجهاز العصبي

يساعد على تقوية المناعة، وزيادة  3فيتامين د  •
 .امتصاص الكالسيوم وتثبيته في العظام

يدعم التنمية المتناغمة للنظام العظمي المفصلي  •
عندما يكون االمتصاص غير كافي أو زائد عن 

والرياضيين  بلوغلا ,الطفولة: )الحاجة في حاالت
 (.والرضاعة الحملفنرتي و

في  يساعد على تعويض الخسائر بعد فقدان الوزن •
ويقلل من . مدرات البول سهال اواالاو الحمية حاالت

 .آثارالحساسية
:__________________________مفيد في حاالت                                                             

الكساح، هشاشة نقص الكالسيوم، نقص كلس الدم، التشنج، 
العظام او تسوسها، خلل في االمتصاص، اضطرابات التخثر، 

.ضعف المناعة  
 3ملغ ، فيتامين د 500 -الكالسيوم: قرص/المواد الفعالة -

125 

قرص واحد يوميا بعد : البالغين  :طريقة االستخدام
 ..وجبة الطعام

قرص 30على  العلبة حتويت . 
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يتم امتصاصه بسرعة  

وبسهولة من قبل المفصل 

حيث يضمن ليونته وعالج 
بنية الغضروف المصاب، 

مما يساعد على حركة 

.المفصل  

ARTROFORTE® + 

ARTROFORTE cream®
 

 
 

يشكل نظام مضاد لاللتهابات الداخلية وآلية فعالة ضد آالم العظام والمفاصل 

 .والعضالت والروماتيزم

 

 
 
 
 
 
 

 

يساهم  3فيتامين د 

في زيادة درجة 

امتصاص الكالسيوم 

الجسم ويدعم في 

.جهاز المناعة  

معادن أساسية 

لالمتصاص 

الفعال واألداء 
السليم للجهاز 

العظمي المفصلي 

وللعضالت 
والقلب واألوعية 

الدموية والجهاز 

.العصبي  

 
 
 

 
MSM 

يقلل من األلم، ! الطاقة للحركة

ويسهل حركة المفاصل
 

 

 
 

 
  
غني بالشوندروتن 

، والجلوكوزامين

فهو يساعد على 

 بناء إعادة

الغضروف ويسهل 
.حركة المفاصل  

 

يساهم في تعافي 
السائل الغضروفي 

ويدعم ليونة 

.وصحة المفاصل  

ضرورية 

المتصاص 

الكالسيوم بكفاءة 

دون خطر ترسب 

.طبيعي غير  

CAL-MAG-ZINC 

CALCIUM + 
Vitamin D3 

HYALURONIC ACID 
+ Ca Mg K2 D3 
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الجهاز 

 الهضمي



 
 

 

 

 

Bromelain 

 (من األناناس)

Papain 

 (من الباباي)

 

 

بعد وجبة دسمة 

تحتاج إلى هضم 

 صحي
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COSMENZIME 
7 digestive Enzymes 

المعدة والبنكرياس )إنزيمات هضمية طبيعية  7مركب من 
التي تساعد على القضاء على االنزعاج ( والقناة الصفراوية

الغثيان واالنتفاخ )الناجم عن الهضم البطيء أوغير الكامل 
الهاضمة دورا مهما تلعب اإلنزيمات ( واإلمساك، آالم البطن

.في عملية هضم الطعام  
:________________________فعاليته  

يحفز الهضم الكامل للطعام وتحويله إلى مغذيات  •
 .وطاقة

 .ينظم نشاط المرارة والكبد والبنكرياس واألمعاء •
 .يحسن العبور المعوي وعمليات التمثيل الغذائي •
 .يوصى به بعد تناول وجبة طعام شهية •
:__________________________حاالتمفيد في                                                           

تناول الطعام المفرط، نقص اإلنزيمات الهضمية، عسر الهضم، 
عدم الراحة في البطن، الغثيان، انتفاخ البطن، اإلمساك، خلل في 

كرياس انتاج المادة الصفراوية، استئصال المرارة، التهاب البن
.المزمن، متالزمة القولون العصبي ، إلخ  

                                              :قرص /المواد الفعالة
 30.000 -مجم، األميليز  100 -البقري  صفرمستخلص االال

USP وحدة وحدة 20000 -، البروتياز   JSP  -، الليباز 
وحدة 6000  USP مجم،  50 -( 5000: 1)، البيبسين 

 -( من األناناس)مجم، البروميلين  50 -( من الباباي) البابين
.مجم 25  

:طريقة االستخدام  
قرص يوميا بعد وجبات الطعام 1-2  

قرص 30على  العلبةتحتوي   

إنزيمات هضمية طبيعية 7  

 إزالة آالم عملية هضم الطعام

 
 

    

 

CALORIES 
 

ي
ضم

له
ز ا

ها
ج

 ال

30 
cpr 



 
41 

 
 
 
 
 
 
 
 

HERBOLAX
®

 

 ملينات طبيعية
 

يتم الحصول عليها من خليط فريد من مساحيق الفاكهة  
والبقوليات، مما يساعد على األداء السليم للعبور المعوي 

ومكافحة اإلمساك العرضي، والذي ال يمكن عالجه بنظام 
.غذائي سليم  

    فعاليته:_________________________
                                   .يحفز حركة األمعاء •
 .ييزيل مخلفات الجهاز الهضم •
 تسليك االنسداد المؤقت.مفيد في  •
 ويزيل السموم. ينقي •

                                                  مفيد في حاالت:_________________________
اإلمساك، وعرقلة العبور المؤقتة، البواسير، الشقوق الشرجية، 

.قبل وبعد العملية الجراحية، إلخ  
:قرص /المواد الفعالةا                                     

Senna Leaf Powder (Senna Alexandrina) - 
325 mg, Senna (Cassia Angustifolia Leaf 
Extract) 65 mg (20% Sennoside - 13 mg), 
Cassia Fistula (4: 1 Hydroalcoholic Leaf 
Extract) - 25 mg, Tamarind (Curmale-de-
lndia / Tamarinduslndica fruit powder) - 25 
mg 

 

:ستخدامطريقة اال                                    
ايام متتالية 7قرص في وقت النوم وليس اكثر من  2-1للبالغين   

.                        لتر من السوائل يوميا 2-1ينصح بشرب   
                         قرص 30على  العلبة حتويت

 
 
 

 

30 
 

ي
ضم

له
ز ا

ها
ج

 ال

 CALORIES 
 

 

 
 



 
42 

 
 
 
 
 

 

PROBIOTIC Complex 

 
 

 يتخلص

 من الجراثيم

  المعوية

 تنظيم

 انتقال

 الغذاء

 تكوين المناعة الطبيعية

 

.صحة جسم اإلنسانتوازن الفلورا المعوية ضروري للحفاظ على    
 فعاليته:___________________________________________________

العالج أو  المعوية المتضررة من اتباع نظام غذائي غير كاف فلورايساهم في استعادة ال •
 .بالمضادات الحيوية

 .يدعم نظام المناعة الصحي •
 .يحمي الجسم من االلتهابات المتكررة •
 .اءمعالا الغذاء في ينظم عبور •
 .بسبب الحساسيةيقلل من ردود الفعل االلتهابية  •
 .يساعد على منع التهابات األمعاء •
 )االنتفاخ ، حرقة المعدة ، عدم الراحة في البطن(. المرغوبة والمزعجة مثل غير  األعراضيقلل من  •
 .يساعد على إزالة رائحة الفم الكريهة •
 .سليالتهابات الجهاز البولي التناعالج يساعد في  •

_______________________________________________________:مفيد في حاالت  
اإلمساك، متالزمة القولون العصبي، انتفاخ البطن، عدم تحمل الطعام، زيادة مناعة الجسم، العالج  /اإلسهال 

.بالمضادات الحيوية، التهاب األمعاء والقولون، إلخ  

: قرص /المواد الفعالة  : Lactobacillus acidophilus 1x1O¹¹ CFU/g - 82.50 mg, 
Lactobacillus casei 1x1O¹¹ CFU/g - 20 mg, Lactobacillus salivarius 1x1O¹¹ CFU/g 
- 10 mg, Lactobacillus plantarum 1x1O¹¹ CFU/g -10 mg, Bifidobacterium lactis 
1x1O¹¹ CFU/g - 9 mg. 

:   طريقة االستخدام              
كبسولة : للبالغين(. يمكن تناولها مع الحليب أو الشاي أو الماء)كبسولة واحدة يوميا قبل وجبة الطعام : لألطفال

يمكن تناولها بالتزامن مع تناول المضادات الحيوية بساعتين قبل أو بعد الجرعة )واحدة يوميا قبل وجبة الطعام 
(.األولى  

 كبسولة 30على  العلبةتحتوي                 

 
 
 
 

TOTAL DEFENSE
®
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MEGA BIOTIC
®
 

مليار صديق في كبسولة واحدة 20  

الزنك+ من بكتيريا حمض الالكتيك النافعة  ساللة 15  

البكتيريا المفيدة في الجسم،  . يعيد المستوى األمثل مننافسمجمع بروبيوتيك األكثر فعالية، مع معظم السالالت، بسعر ال ي
كفاءة وتحفيز الهضم. لديه  مما يساعد على العمل بشكل طبيعي عن طريق الحد من البكتيريا الضارة، وتعزيز المناعة

 ساللة من سالالت 15في حالة اإلمساك. أنه يحتوي على  وأ العبور المعوي سواء في حالة اإلسهال نظممزدوجة: ي

مناعة(. اليحارب االلتهابات ويقوي الذي  مفيدة لكل من األمعاء الغليظة واألمعاء الدقيقة، باإلضافة إلى الزنك )الاللبنيك 
المفيدة على  ةالبكتيريمن الكائنات مليار  20عن  تضمن وجود ما ال يقل المنتجفي ( CFU) من نوع مليار مستعمرة 26
 الحياة.قيد 

 __________  :فعاليته
يقلل من خطر المشاكل في الجهاز الهضمي  • .يعيد توازن الفلورا المعوية • .مع المضادات الحيوية يصاحب •

والنفاخ، وعسر الهضم، وحرقة، وتعكر المزاج، متالزمة تقيؤ الطعام، )الناجمة عن خلل في الفلورا المعوية 
مما يساعد ( بيتا جاالكتوزيداز)إنزيم الالكتاز MegaBioticينتج  • .فعال في عالج اإلسهال واإلمساك •(. األمعاء

 ً  .على استيعاب الالكتوز، لذلك فهو مفيد في حالة حساسية الالكتوز والغلوتين أيضا
 .أيضا   لطفيلياتوالفطريات والفيروسات وا له تأثير مضاد للعدوى • يحفز ويقوي جهاز المناعة •
يعزز توليف  • الرئةالتهابات و يةالبولية والجلداالتهابات الناجمة عن التهابات المهبل وعراض يقلل من األ •

 .يزيل رائحة الفم الكريهة • و كفيتاميني ب 
:___________________________________________________مفيد في حاالت   

Restoration of the protective intestinal flora, regulation of intestinal transit (both in diarrhea and 
constipation), bloating, irritable bowel, food intolerances )lactose, gluten(, indigestion, deficient immune 
system and adjuvant during periods of convalescenja.It must be associated with antibiotics. Removes 
unpleasant mouth odor. 
15 strains of beneficial lactic acid bacteria, with a contribution of at least 20 billion CFU )at the time of 
production at least 26 billion CFU - colony forming units): 

 
Lactobacillus rhamnosus 
Lr-G14 ≥ 3,0 mid UFC/caps 

Bifidobacterium breve 
BB-G95 ≥ 1,0 mid 
UFC/caps 

Lactobacillus paracasei 
LPc-G110≥ 1,0 mid 

UFC/caps 

Bifidobacterium lactis 

BL-G101 ≥ 2,0 mid 
UFC/caps 

Bifidobacterium bifidum 

BB-G90 ≥ 1,0 mid 
UFC/caps 

Lactobacillus 

helveticus 

LH-G51 ≥ 1,0 mid 
UFC/caps 

Lactobacillus acidophilus 

LA-G80 ≥ 2,0 mid 

UFC/caps 

Bifidobacterium longum 

BL-G301 ≥ 1,0 mid 
UFC/caps 

Lactobacillus gasseri 

LG-G12 ≥ 1,0 mid 

UFC/caps 

Lactobacillus plantarum 

Lp-G18 ≥ 2,0 mid 
UFC/caps 

Bifidobacterium infantis 

BL-G201 ≥ 1,0 mid 

UFC/caps 

Lactobacillus 

bulgaricus 

LB-G40 ≥ 0,5 mid 
UFC/caps 

Lactobacillus reuteri 
LR-G100 ≥ 2,0 mid 
UFC/caps 

Lactobacillus casei 
LC-G11 ≥ 1,0 mid 
UFC/caps 

Lactobacillus salivarius 
LS-G60 ≥ 0,5 mid 
UFC/caps 

– Zinc gluconate – 75 mg, providing 10 mg Zinc/100% VNR* (*Reference nutritional value according to Regulation 

1169/2011) 
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FREE 

Administration: Adults: take one capsule daily before meals. Children over 3 years: the contents of 
one capsule can be mixed with milk, tea, water or food at room temperature. It is associated with 
antibiotics, two hours before or after 
the first dose of antibiotics. 
Packaging: box 
of 10 
enterosoluble 
capsules. 

TOTAL DEFENSE
®
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MEGA BIOTIC
®

 

20 BILLION friends in one capsule 
15 STRAINS of beneficial lactic acid bacteria + ZINC 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Efficient in 
constipation 
and dhiarrhea 
THE LARGEST NUMBER OF 

PROBIOTIC STAINS 
BIFIDOBACTERIUM 
LACTOBACILLUS 

Bifidobacteriu
m 

Lactobacillus 
 

 

It associates with antibiotics 

Reduces harmful bacteria 

and restores the protective intestinal flora 

Stimulates digestion and regulates bowl 



transit 



 

 

من السمومالتخلص   
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LIMFANOX DRENAJ DETOX® 
مصمم خصيصا من تركيبة تدعم صحة الجهاز اللمفاوي

Limfanox Drenaj Detox  طبيعي ئيغذامكمل هو 
ويفتح الغدد الليمفاوية.  اللمفاوي عمل الجهازيحفز 

يعمل على  العشبية تجعل هذا المكمل الغذائيالمستخلصات 
الدورة الدموية الليمفاوية وإزالة السموم بشكل  تسريع
ويات ألشخاص الذين يعانون من مستمفيد ل الجسم. طبيعي

الذين يعانون أو سيئة أو الذاكرة ال عالية من اإلجهاد والتعب
واضطرابات التمثيل الغذائي  زيادة الوزنو من سوء التغذية

وأيضا ، والنوباتالمزمنة اضطرابات الجهاز الهضمي  أو
 ضعفولنظام القلب واألوعية الدموية. ولالسكري  ىمرضل

الجهاز مشاكل الجهاز المناعي )االنفلونزا ونزالت البرد و
 ض المناعة الذاتية واألوراممراوألالتهابات الجلد و( التنفسي

 تصلب األطراف.والتخدر أو  لماأل وأيضا  في حاالت
  :فعاليته

يحسن وظيفة التصريف اللمفاوي في جميع  •
 .األعضاء

 .يحافظ على التخلص من السموم من الجسم •
تحتوي المستخلصات العشبية على مضادات األكسدة  •

 .الحرة( الشوارد)القوية التي تقضي على الجذور 
وخاليا الدم البيضاء  يساهم في توزيع المواد الغذائية •

حماية الجسم تساهم في  التي)خاليا الجهاز المناعي 
 من األمراض المعدية(.

 .يساعد على التخلص من المياه الكلوية •
 .يخفف الشعور بثقل الساقين والتعب •
 . يحفز الدورة الدموية الوريدية واللمفاوية •
يحافظ على ضغط الدم الطبيعي و مرونة األوعية  •

 .الدموية
 .الكولسترول المفيد في الدمينظم مستوى   •

:__________________________مفيد في حاالت                                

الحفاظ على صحة األوعية الدموية الوريدية 
واللمفاوية وصحة الدورة الدموية، والقصور 
اللمفاوي، واالمراض الليمفاوية )بما في ذلك 

والتهاب التهاب العقد اللمفية او اعتالها، 
األوعية اللمفاوية( وما بعد الجراحة 
الترميمية، وعالج السرطان، وما بعد 
استئصال الثدي، وفترة ما بعد الصدمة 

والكدمات، وقشور ما بعد الجراحة, والحروق 
العميقة ، وااللتهابات المتكررة/ المزمنة, 
واضطرابات الجهاز البولي التناسلي ، 

احتباس  واضطرابات الكلى, والقضاء على
السوائل في الجسم، واحتباس الماء، والتهاب 

النسيج الخلوي.  
 :كبسولة /المواد الفعالة

Greater burdock/Arctium lappa (10:1 root 
extract); Yellow sweet clover / Melilotus 
officinalis (4:1 extract of aerial parts); 
Dandelion / Taraxacum officinale (4:1 root 
extract); Red clover/Trifolium pratense 
(extract from flowers); standardized to 8% 
isoflavones; Sarsaparilla / Smilax officinalis 
(4:1 root extract); Cleavers / Galium aparine 
(4:1 extract of aerial parts); Common nettle 
/ Urtica dioica (4:1 extract from leaves); 
Curly Dock / Rumex crispus (4:1 extract from 
leaves). 

األصباغ والمواد الحافظة واالصطناعية : ال يحتوي على
 /القمح، او المحار /والنكهات والسكر او الصوديوم او الغلوتين

المكسرات وفول الصويا /او البيض والفول السوداني األسماك  
كبسولة واحدة يوميا مع كوب ماء : للبالغين: طريقة االستخدام

مع العالج الدوائي  متوافقطبيعي و المنتج .اثناء الطعام
.والتصريف اللمفاوي   

 . كبسولة 30على  العلبة تحتوي
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RESPIROX PULMONAR DETOX® 
 

التدخين  الضارة، مثل العوامل البيئيةبتتأثر الرئتين مباشرة 
والتلوث والمواد الكيميائية والبكتيريا  السلبيالتدخين أو 

ضررا على تسبب يمكن أن ، كل تلك العوامل والفيروسات
قدرة الرئتين على العمل بشكل  الشعب الهوائية وتهدد

يحتوي على Respirox Pulmonary Detox صحيح.
عشبة مقتطفة ومتنقاة ضرورية للحماية وازالة السموم  12

 من الجهاز التنفسي.
 فعاليته:________________________

 .يحمي صحة الشعب الهوائية والرئتين •
 .يقلل من التهاب الرئة •
 .لديه خصائص تحوير المناعة •
 .من التلف خاليا الرئة يحمي •
 .يقلل من تراكم السوائل في الرئتين •
 .يساعد على تهدئة السعال •
 .يخفف من احتقان الصدر •
 .الجهاز التنفسي العدوى في يقلل من شدة ومدة •
لرئتين بعد ليساعد على االنتعاش السريع  •

 .األضرار الناجمة عن الفيروسات والبكتيريا
وظائف الرئة لدى  ضعفيساعد على منع  •

 .الربوب ينالمصاب األشخاص
مثل  التنفسييخفف من أعراض أمراض الجهاز  •

 .الربو ومرض االنسداد الرئوي المزمن
يساعد على حماية الرئتين من األضرار الناجمة  •

الملوثات من  ، وغيرهاالسلبي والتدخينالتدخين  عن
 .البيئية

  :________________________مفيد في حاالت

تنظيف الشعب الهوائية والرئتين وانتعاشها، وعالج 

الفيروسات والبكتيريا وااللتهاب التهابات الرئة من 
الرئوي والتهاب الشعب الهوائية، ومرض االنسداد 
الرئوي المزمن والربو، واحتقان الصدر والحساسية 
 .والتدخين والتدخين السلبي والمواد الضارة والتلوث

 كبسولة /المواد الفعالة
Great mullein/Verbascum thapsus (4:1 
extract of Leaves) - 75 mg; Lungwort / 
Pulmonaria officinalis (4:1 extract of aerial 
parts) - 75 mg; Plantain / Plantago 
lanceolata (4:1 extract from leaves) - 50 mg; 
Licorice /Glycyrrhiza glabra (4:1 extract of 
root) - 50 mg; Elderberry/Sambucus nigra 
(4:1 fruit extract) 
- 50 mg; Cultivated thyme /Thymus vulgaris 
(4:1 extract of aerial parts) - 50 mg; 
Ginger/Zingiber officinalis (extract from 
rhizomes, with min. 5% gingerols) - 50 mg; 
Black radish / Raphanus sativus (10:1 
extract from root) - 50 mg; Black cumin/ 
Nigella sativa (4:1 extract from seeds) - 25 
mg; Common wormwood / Artemisia 
absinthium (4:1 extract from aerial parts) - 
25 mg; Marshmallow/ Althaea officinalis (4:1 
root extract) - 25 mg; Black pepper / Piper 
nigrum (fruit extract with min. 95% piperine) 
- 5 mg. 

حبتان في اليوم مع : للبالغين: امطريقة االستخد
.كوب من الماء في وقت الطعام  

 .كبسولة 30على  العلبة تحتوي
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HEPANOX PROTECT DETOX® 
 

قوية الإزالة السموم  يعمل علىفريد من نوعه  كمل غذائيم
 ويسمىالشوك ، حليب /وحماية الكبد. يحتوي على سيليبوم

في تكوين يشكل ترسانة االلفالفونويد )منقذ الكبد( أيضا 
 تراكم السموم في الكبد ويحفز يمنع بذورتجديد خاليا الكبد.

 .ن الكبدالسامة م المركباتالقضاء على 
   فعاليته:________________________

يساعد على تطهير الجسم بشكل طبيعي ويزيل  •
 .السموم من الجسم

 خالياالاختراق المواد السامة الكبدية من يمنع  •
المعادن الثقيلة ، الجذور  )الكحول والمواد الضارة,

 الحرة ، إلخ.(.
تسمم الكبد وآليات تجديد  يساهم في وظيفة منع •

 .خاليا الكبد
 .في الكبد هامن حدويالدهون يمنع تراكم  •
 .الكبد يحمي غشاء الخلية في  •

 

 يساعد على تعزيز •
 جهاز المناعة

 

 :_____حاالت مفيد في
 عالجات إزالة السموم,
أمراض الكبد )التهاب 

و ج، فشل  ,ب الكبد أ,
، تليف الكبد واليرقان الكبد

خلل ، والصفراوي
 ، تنكس دهني(,الحركة
وليسترول الدم، ك زيادة

 التعب تصلب الشرايين،
، التسمم )إدمان المزمن
 اوالتدخين  اوالكحول 
.المخدرات( إلخاو  القهوة  

 
 
 
 
 

 
 - Choline bitartrate :كبسولة /المواد الفعالة

150 mg, Silymarin (Silybum Marianum fruit 
extract) 

- 150 mg, 10: 1 extract of Brusture root 
(Arctium lappa) - 50 mg, L-methionine - 25 

mg, extract 4: 1 of artichoke flowers - 25 mg, 
4: 1 extract of dandelion roots (Taraxacum 

officinale) - 25 mg, 10: 1 extract of 
Schizandra fruit (Schisandra chinensis) - 25 

mg. 
 .الطعامكبسولة واحدة يوميا بعد  :طريقة االستخدام

 .كبسولة 30على  العلبة تحتوي
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مستخلصات مدروسة 

لحماية الكبد وتجديد 
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RENOX Renal DETOX® 
الماء التخلص من السموم في الكلى والتخلص من احتباس  

 

مختارة  نبتة 11يحتوي على  Renox Renal Detoxاألداء السليم للكلى أمر حيوي لصحة الجسم كله. 
ومحفز للبول، إزالة السموم، مطهر، مضاد لاللتهابات، مضاد للتشنج، منشط ة الكلى، مدر خصيصا لصحة

 .حيوي
 :_______________________________________________________فعاليته

 .ييدعم صحة الجهاز البول •
 .من السموم الجسم ينقي ويطهر •
 .مطهر ومضاد لاللتهاباتكعمل اليدعم الجهاز المناعي من خالل  •
 .له تأثير مدر للبول ومنقي ومضاد لألكسدة •
 .يقلل من التعرق الغزير •
 .يزيل السوائل الزائدة المحتجزة في الجسم •
 .يحافظ على وزن الجسم ضمن الحدود الطبيعية •
 .ساعد في أمراض الجهاز الكلوي والجهاز البولي التناسليم •
 .البولية في المسالك "حصويساهم في القضاء على "ال •
 .فظ على مظهر صحي للبشرةاحوييحارب وذمة الجلد  •
 .يدعم وظيفة القلب والدورة الدموية ويساعد على خفض ضغط الدم •
 .يدعم مقاومة الجسم في حالة الظروف البيئية القاسية •

 :________________________________________________________________يد في حاالتمف
 ,التهاب المثانة، التهاب البروستاتا، التهاب اإلحليل)احتباس الماء، زيادة الوزن، إزالة السموم، اضطرابات الجهاز البولي التناسلي 

 ,الوذمة الجلدية، الدوالي، قصور عضلة القلب، ارتفاع ضغط الدم، حصى الكلى، المغص الكلوي، (اضطرابات المسالك البولية
 .قصور الغدة الدرقية، حب الشباب، االضطرابات الناجمة عن العالج الكيميائي الخ

 CEquisetum arvense - 150 mg; Bearberry / Arctostaphylos :ملغ 550كبسولة  /المواد الفعالة
uva ursi - 16.2 mg, Buchu / Barosma spp - 16.2 mg (leaves), Dandelion / Taraxacum 
officinale (roots) - 16.2 mg, lenupar / Juniperus communis (fruit) - 16.2 mg, Parsley / 

Petroselinum crispum (leaves) - 
16.2 mg Hawthorn / Crataegus laevigata (fruit) - 16.2 mg ,, Nettle / Urtica dioica (roots) - 
16.2 mg, 
Xanthium spinosum / Ruscus aculeatus (rhizomes) - 16 , 2 mg; Ginger / Zingiber officinale 
(rhizome powder) 
-16.2 mg; Corn silk / lea mays (powder) -16.2 mg. 

 كبسولة واحدة يوميا خالل وجبات الطعام مع كوب من الماء: للبالغين :طريقة االستخدام
 كبسولة 30على  العلبة تحتوي
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SYLIMARIN 
14000 mg 

 

 يعملسيليبيانين(  ،بيوفالفونويد )سيليمارين، سيليبين تركيبة
 المميزة في خصائصال باالضافة الىكبد على حماية ال
 إزالة السموم.

   :_____________________فعاليته
إزالة السموم  سيليمارين يدعم صحة الكبد و •

 .الطبيعية
 .خالياه يحمي الكبد ويدعم تجدد •
يساعد في الحفاظ على مستويات الكوليسترول  •

 .الطبيعية
 .الكبد يساهم في تحييد المواد السامة في •
 .العصارة الصفراءيحافظ على إفراز  •

الدهون  يحمي الكبد من األضرار الناجمة عن: •
والكحول واألدوية السامة للكبد، والتعرض 

للملوثات واألصباغ والمواد الحافظة والمبيدات 
 .                                    الحشرية

                           :__________________مفيد في حاالت 
كبدي، التهاب الكبد، الدهني التنكس الأمراض الكبد: 

التعرض  وقاية في حالةال ،التسمم ،تليف الكبد
 .للمواد/ األدوية ذات المخاطر السامة، إلخ

 extract from Milk 1 :50-40 :قرص /المواد الفعالة
Thistle fruit (Silybum marianum) - 350 mg, of 
which silymarin - 280 mg and silybin - 84 mg. 

اسابيع  8حبة او حبتان يوميا لمدة  :طريقة االستخدام
 .على األقل

 حبة 30على  العلبة تحتوي
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ALOE VERA Equivalent 5000 mg gel 
 

Aloe Vera الخلود "نبتة ن "والمصري أو ما يطلق عليها 
على الصحة  مفيدال لتأثيرهااستخدمت منذ العصور القديمة 

 على الكثير من Aloe Veraتحتوي نبتة والجمال. 
مضاد يشكل  Aloe Vera .فيتامينات والمعادنلا

وزن الجسم ضمن  على لاللتهابات ويساعد على الحفاظ
 الحدود الطبيعية.

. 
  :فعاليته

 خصائص يزيد من مقاومة الجسم من خالل •
 .محفزة للمناعة

 .ويسرع عملية التماثل للشفاءيشفي الجروح  •
 .يحفز الهضم ويهدئ حرقة المعدة •

يساعد على األداء األمثل للجهاز الهضمي   •
 .وينظم العبور المعوي

 .الصفراء و العصارةيحمي الكبد  •
 .زالة السموم من الكبد والدمإلضروري  •

من  يقلل من الدهون الثالثية ويقلل من مستوى •
 .الضار الكولسترول

يساعد في الحفاظ على مستويات الجلوكوز   •
 .الطحال الطبيعية في

 .يبطئ الشيخوخة الخلوية •
  .بيقلل من التع •

   :_________________مفيد في حاالت

الهضمي )قرحة، التهاب اضطرابات الجهاز 
وانتفاخ  عسر الهضم، ، التهاب القولون,المعدة

، ومتالزمة واإلمساك، التنفسالبطن ، وضيق 
أمراض الكبد )التهاب الكبد ،  القولون العصبي(,

اض الجلدية األمر تليف الكبد ، تنكس دهني(,
الصدفية،  ، التهاب الجلد,ب)الدمامل ، حب الشبا

عالج الكيميائي ، الملسموالهربس(، عالج إزالة ا
 .والعالج اإلشعاعي، إلخ

 Aloe Vera (Aloe :حبة /المواد الفعالة
barbadensis) Leaf Extract 200:1 
(equivalent to 5,000 mg of fresh Aloe Vera 

plant) - 25 mg. 
 :طريقة االستخدام

 .حبة يوميا بعد األكل 2-1: للبالغين
 .حبة 30على  العلبة تحتوي

 منشط عام

  

 مضاد لألكسدة

 

 ترطيب وحماية الجلد

 

 مضاد لاللتهابات
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 مستخلصات طبيعية من النباتات المفيدة 10فريد من  ركبم
على  القضاء ويعمل علىثير مضاد للطفيليات، تأوله 

 .الطفيليات والديدان المعوية
     فعاليته:_______________________

في الطفيليات والديدان الدبوسية  التخلص من •
 .األمعاء

المراكز العصبية  ويشلالطفيليات ر يمنع تطو •
 .لديدانل
 .الطفيليات قدرات ضعفي •
الدم  تساعد في وصولمركبات مفيدة من الكزبرة  •

من  الطفيلية االلتهابات  الدماغ للقضاء على الى
، )التوكسوبالزما الجهاز العصبي المركزي خالل

 .(داء الكيسات المذنبة العصبي(.
وجود الطفيليات  الناجمة عن األعراضيخفف  •

 .طفح(. )االنتفاخ والغثيان,
على عد القضاء ة صحة الجسم يساعد على استعا •

 .الطفيليات
 .الجسم المتراكمة فييزيل المعادن الثقيلة  •
 نواع كثيرةأل المسببةتأثير قوي مضاد للجراثيم  •

 .األمراض
إنتاج  الفلورا المعوية ويحسن ساعد على استعادةي •

 .األجسام المضادة
:___________________مفيد في حاالت                                                

وسية الدب ضاألر ودةد اإلصابة بالطفيليات مثل
، )إنتيروبيوس فيرمي كوالريس(، الجيارديا اللمبلية

، وكسوكارا، التالتوكسوبالزما الديدان األسطوانية,
الوقاية من األعراض بسبب اإلصابة بالطفيليات: 

 ، والحكة,األغشية المخاطية والجلد التهاب
مساك / اإل التعب المزمن, الحساسية الهضمية ،

اض القلب واألوعية ، أمراإلسهال ، وانتفاخ البطن
.الدموية  

 Walnut (Juglans regia) :قرص /المواد الفعالة
- 4: 1 hydroethanolic extract from buds - 
200 mg, Cloves (Eugenia caryophyllus) - 
4: 1 hydroethanolic extract from flowers - 
150 mg, Oregano (Sovarv) (Origanum 
vulgare) - extract 4: 1 hydroetha-nolic 
extract from leaves - 100 mg, Wormwood 
(Artemisia absinthium) - 4: 1 
hydroethanolic extract from aerial parts - 
50 mg, Garlic (Allium sativum) 
standardized at min. 1% allicin - 
hydroethanolic extract from bulbs - 50 
mg, Grapefruit (Citrus paradisi) 
standardized at min. 40% bioflavonoids - 
hydroethanolic extract from seeds - 50 
mg, Thyme (Thymus vulgaris) - 4: 1 
hydroethanolic extract from leaves - 50 
mg, Pumpkin (Cucurbitapepo) - 
hydroethanolic extract4: 1 from seeds - 50 
mg, Coriander (Coriander sativum) - 4: 1 
hydro-ethanolic extract from aerial parts - 
20 mg, Mint (Mentha longifolia) - 4: 1 
hydroethanolic extract from aerial parts - 

20 mg. 
قرص في الصباح وقرص في  :طريقة االستخدام

ايام  10دقيقة من األكل ولمدة  15المساء قبل 
ايام أخرى،  10ممتالية، ثم توقف عن تناوله لمدة 
 .ثم كرر تناوله تحت نفس الشروط

 .حبة 30على  العلبة تحتوي
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DIABESTOP
®

 

ساعد على خفض مستويات تالفريدة للمواد المفيدة  تركيبةال
حدوث مضاعفات مرض  ، ويقلل منفي الدم العالية السكر

 Gymnemaمحاربة الوزن الزائد.  السكري ويدعم
sylvestreإفراز األنسولين  يحفز، السكر" مدمريسمى " , أيضا

يسمى  و".  Langerhans Islands الخاليا في" يجدد و
 ."األنسولين النباتي"ب

:__________________________فعاليته    

وتجديد  الجلوكوز في الدم نظيم نسبةيساهم في ت •
 .خاليا البنكرياس

 .وظيفة البنكرياسو يحسن إفراز الغدد الصماء  •
 على مستوى الخلوية يعمل داخل الخاليا •

 ، حيث تحول الكربوهيدرات إلىالميتوكوندريا
 .الطاقة

 .القلب واألوعية الدموية يحمي •
 .يقلل من الكوليسترول ويخفض الدهون الثالثية •
يدعم مرونة جدران األوعية الدموية ويعيد  •

 .حساسية األعصاب المصابة
 يقلل من الرغبة في تناول الحلويات ويساهم في •

 .فقدان الوزن
___________________:مفيد في حاالت                                                                 

)االعتالل العصبي(،  مرض السكري ومضاعفاته العصبية
ارتفاع ضغط الدم،  ، تصلب الشرايين,األوعية الدموية )الشرايين

، والسمنة، والتهاب الكلوي الفشلاعتالل الشبكية(، ، تخثر الدم
.، إلخالبنكرياس  

 Bitter Cucumber Extract :كبسولة /الةالمواد الفع
(Momordica chamntia) - 125 mg, Gymnema 
sylvestre extract - 125 mg, Cinnamon Powder 
(Cinnamomum cassia) - 50 mg, Alpha Lipoic 

Acid - 
62.5 mg, Magnesium 50 mg, Zinc - 5 mg, 
Manganese 

- 1 mg, Chromium - 20 meg. 

 .حبة يوميا 2-1 :االستخدامطريقة 

 .كبسولة 30على  العلبة تحتوي
من المستحسن مراقبة نسبة الجلوكوز لمرضى  :احتياطات
  السكري
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Vitamin C 500 Immune Complex 
 

.امتصاص فوري تعزيز المناعة، مع مركب  
م مصمم المناعة مع الزنكمعزز فيتامين )ج( 

لتعزيز الحصانة وتمنع بشكل فعال األمراض 
نزالت البرد  ،الفيروسات والبكتيريا الناجمة عن
يوفر ، فيتامين سي المناعي ركبم. واالنفلونزا

، مع امتصاص فوري عالية تراكيزالمكونات في 
.الجسم في  

:___________________________فعاليته  

يحتوي على مضاد للفيروسات ومضاد  •
 .تأثير مضاد للجراثيم للميكروبات و

دفاع  قوة ويزيد من يقوي جهاز المناعة الفطري •
 .الجسم الطبيعي

ويخفف ، يحارب التعبالمرض،  آالميقلل من  •
 .ويساعد على االنتعاش البدنيآالم العضالت 

 .الجهاز التنفسيأمراض يقلل من خطر  •

 .سريعا   الشفاء اعد علىيس •

التلوث على الشعب  من تأثير الضارال قللي •
 .الهوائية والرئتين

 .يحتوي على مضادات األكسدة  •
______________________:مفيد في حاالت                                                    

الجهاز التنفسي  فيااللتهابات الفيروسية والبكتيرية 
التهاب الجيوب و واألنفلونزا ونزالت البرد والفيروسات,

وارتفاع  القلب واألوعية الدمويةو، التهاب اللوزتينو، األنفية
نوبة وال الذبحة الصدريةو ضغط الدم وتصلب الشرايين,

، ، مرض السكريرالشع تساقط دماغية,السكتة والقلبية ال
إعتام عدسة  العين, امراض، والتسمم بالزئبق، سقربوطاال

االلتهابات  ، الفطرية أوالعين، التهاب الجلد، الصدفية
البكتيرية، الدمامل، العدوى الفطرية، حب الشباب، لدغات 

، كيزالذاكرة أو التروضعف  االنتباه, ضعف، الحشرات

الربو  ، والتعب المزمن واإلرهاق,االكتئاب الالمباالة,
.والحساسية والتعرض للسموم  

 
 

 Vitamin C (ascorbic :قرص /واد الفعالةالم
acid) 550mg*, Zinc 13mg* Shock (4:1 

extract from chills) - 10mg, 
Blackcurrant (fruit extract) 10mg 

(*maximum daily dose / 2 tablets 
provide 1000 mg vitamin C / 1250%  

VNR and 20 mg Zinc / 200% VNR. 
قرص يوميا مع كوب من الماء  2-1 :طريقة االستخدام 

 .بعد األكل

 .قرص 30على  العلبة تحتوي
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QUERCETIN 
SOPHORA JAPONICA 500mg EXTRACT 

 

Quercetin مع  طبيعيااألكثر وفرة  المركب هو 
 الجسم. اآلثار المفيدة  امتصاص فوري في

مضادة كونها  كيرسيتين تأتي من قدرتها علىلل
 تعمل في تحييدومضادات األكسدة.  لاللتهابات

الضرر في يمكن أن تسبب التي  الجذور الحرة
األمراض سبب العديد من ومن الممكن أن ت الخلية
مرض و  بما في ذلك السرطان والقلبة المزمن
.السكري  

:________________________اليتهفع  
 .حماية قوية مضادة لألكسدة •
الجذور الحرة  من يحمي الخاليا البطانية الوعائية •

 .والمواد المسببة لاللتهابات
ضد حيث تعمل  األنشطة المضادة لألمراضتحفز  •

 .مجموعة واسعة من الفيروسات والبكتيريا
 .الجهاز التنفسي أمراض يقلل من شدة •
 .(التهاب األنف ,يقلل من الحساسية )الربو •
 .ضمن الحد الطبيعييحافظ على ضغط الدم  •

 U251انتشار خاليا  ، مما يحد منيعبر حاجز الدماغ •

 apoptosis ويحفز ال

 .يحسن صحة العظام •
 .حمض المعدة المفرط افراز يساعد على تقليل •

:____________________مفيد في حاالت                                                  

الجهاز التنفسي  فيااللتهابات الفيروسية والبكتيرية 
التهاب الجيوب و واألنفلونزا ونزالت البرد والفيروسات,

الحساسية، أمراض القلب و، التهاب اللوزتينو، األنفية
واألوعية الدموية، استقرار ضغط الدم، تصلب الشرايين، 

.، وانخفاض الكولسترولالعظام ، هشاشةالسكتة الدماغية  
 / Japanese acacia :قرص /المواد الفعالة

Sophora japonica (granular 
hydroethanol extract 4: 1 from 

flower buds), with 95% 
quercetin -500 mg. 

 .كبسولة يوميا بعد األكل 1 :طريقة االستخدام
 .قرص 30على  العلبة تحتوي

VEGETARIAN 
friendly 
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IMUNOSTIM
®

 

. مناعةال غنية بالقلويدات التي تحفز تركيبة معقدة
قتل  البيضاء على خاليا الدم قلويدات تزيد من قدرة
حماية تساعد في  ، في حينالفيروسات والبكتيريا
.الجسم من االلتهابات  

:________________________فعاليته  

لجسم، لالطبيعية الدفاعية  لقدرةايساهم في زيادة  •
األوبئة الموسمية )فيروسات  وخاصة خالل فترات

يؤخر النشاط المناعي من خالل   •الجهاز التنفسي(
،  Claw-mateالواردة في  قلويدات أوكسيندوليك

 قوي مضاد •  phago-cytosisمما يزيد من 
الخاليا  من٪  20م تم إنشاؤه باستخدايكروبات، للم

 • الضامة االنسجة يحفز نشاطو، النشطةالتائية 

 •)على غرار اإلنترفيرون(. مضاد للفيروسات

يسرع  • .ومضاد للروماتيزم لاللتهاباتمضاد 
 .ويقصر فترة النقاهة الشفاء
:____________________مفيد في حاالت  

التهاب  ،الجهاز التنفسي االلتهابات الفيروسية والبكتيرية في
، نزالت اللوزتين، التهاب البلعوم، التهاب األذن الوسطى

ات ، وأمراض التهابالتهابات الجهاز البولي التناسلي البرد;
التهاب  الهيكلي )التهاب المفاصل ، التهاب كيسي, الجهاز

 .، إلخاألوتار(، الحساسية
 Cat's claw powder :قرص /المواد الفعالة

(Cat's claw / Uncaria tomentosa) - 400 mg, 4: 
1 extract of Cat's claw (Cat's claw / 

Uncaria tomentosa) - 100 mg, Echinacea 
angustifolia root powder - 100 mg. 

اقراص يوميا بعد األكل 3-1: طريقة االستخدام  

 .قرص 30على  العلبة تحتوي

ECHINACEA 
Extract 

500 mg 

على يحتوي هذا النبات  لخصائصه االستثنائيةنظرا 
، ويرجع ناإلنسا لجسم ةمناعي فائدة عناصر ذات
 عالية من الزيوت الطيارة فيالنسبة الذلك إلى 
السكريات  من يعالالتركيز ال، وخصوصا الجذور

 .في أجزائه العليا
:_________________________فعاليته  

وزيادة  يوفر الحمايةو منبه مناعي طبيعي •
 .المقاومة للجسم

 يدعم قدرة الجسم على الدفاع عن نفسه من خالل •
 .تحفيز إنتاج اإلنترفيرون والخاليا الليمفاوية

 .له تأثير مضاد للفيروسات ومضاد للبكتيريا •
 .المرض عراضمن ا خففي •
 .م األداء الطبيعي للجهاز التنفسييدع •
 .تقصير فترة النقاهة •

:__________________مفيد في حاالت                                                       

األنفلونزا ونزالت البرد فيروسات الجهاز التنفسي و
، داء المبيضات، فيروس الهربسدعم المناعةو , 

.، إلخاألكزيما  

 Standardized extract of :كبسولة /المواد الفعالة

aerial parts of Echinacea (Echinacea spp) - 
500mg, with Polyphenols - 20 mg. 

.كبسولة واحدة يوميا اثناء االكل: طريقة االستخدام  

 .قرص 30/60 على العلبة تحتوي

!تدريجي مع الوقتالنظام المناعي القوي يبنى بشكل   
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ASTRAGALUS 
Equivalent 9000 mg 

Astragalus  هو واحد من أقوى األعشاب التي يمكن أن
جسم اإلنسان. اإلنترفيرون لفيروسات في اتحفز عمل مضاد 
تعدل أن يحفز انقسام الخاليا ويمكن  هو بروتين طبيعي

 .مكونات محددة من جهاز المناعة
:________________________فعاليته    

 .المناعةيساهم في تعزيز نظام  •
الجهاز التنفسي العدوى في يمنع نزالت البرد و •

 .يالعلو
يحفز الخاليا  .يحفز إنتاج اإلنترفيرون الداخلي •

 .واالنقسام الخلوي الطبيعي اللمفاوية التائية 
الطحال ، عتريةز، الغدة اليحسن أداء: الرئتين •

 .والكلى
 .يحمي الكبد والقلب واألوعية الدموية •

وخصائص كسدة القوية يحتوي على مضادات األ •
 .تلاللتهابا مضادة

االستجابة  ، وخلق القدرة علىمنشط أدابتوجينيك •
 .اإلجهادلعوامل 

 __:_____________________مفيد في حاالت
نزالت  ,، األنفلونزانقص المناعة، فيروسات الجهاز التنفسي
)التهاب اللوزتين، البرد والربو والتهابات الجهاز التنفسي

)تنكس دهني  ، وأمراض الكبدنزالت البرد( ،التهاب البلعوم
ارتفاع ، مضاد للورمكبدي ، التهاب الكبد الفيروسي( ،

 .، إلخضغط الدم، االلتهاب
 extract of 1 :20 :كبسولة /المواد الفعالة

Astragalus root (Astragalus 
membranaceus) - 450 mg equivalent to 
9000 mg powder, with Polysaccharides 

90 mg. 
كبسولة يوميا اثناء االكل 2-1: طريقة االستخدام . 

 .كبسولة 30/60على العلبة  تحتوي

CORDYCEPS 
300 mg 

Equivalent 3000 mg 

بالفطر  Cordyceps sinensisيعرف 
 .، نبات الصيفجزةالمع

:________________________فعاليته   

زيادة عدد الخاليا  ، ويدعميحفز الجهاز المناعي •
، فضال عن الخاليا التائية ، وخاصةالليمفاوية
 .الضامة األنسجة

 واألوعية الدموية ويحسنالقلب يحسن ضربات  •
 موازنةيساعد على  • .في الخليةاألوكسجين  مستوى

الكبد  يحمي • .مستوى الكوليسترول والسكر في الدم
يسهل و السامة )المخدرات(, موادوالكلى من ال

 .القضاء على السموم من الجسم
تنتجها المواد المسببة  التي االعراضيخفف من  •

 .العالج الكيميائي والعالج اإلشعاعي او للحساسية
ويدعم  ألكسدةلله تأثير أدابتوجينيك ومضاد  •

التستوستيرون ويدعم  تحفيز • .التوازن الهرموني
يعيد الطاقة  • .الرغبة الجنسية والطاقة الجنسية

 .والحيوية الى جسم االنسان
:__________________________مفيد في حاالت   

الجهاز التنفسي، هيبيركولز  أمراض الرئة، فيروسات
، مضاد لألورام، تيروليميا، أمراض الكبد، مرض السكري

، والعالج اإلشعاعي اآلثار الجانبية للعالج الكيميائي تقليل
 .واالختالالت الجنسية ، وما إلى ذلك

 -dry hydro 10:1 :كبسولة /المواد الفعالة
alcoholic extract of the fungal mycelium 
(Cordy- ceps sinensis) *equivalent to 3000 
mg dry powder containing a guaranteed 
minimum of 7% cordyceptic acid, 8% 

polysaccharides, 7% 
mannitol, 0.2% adenosine -300 mg. 
.المواد الخام تم الحصول عليها من مواد عضوية معتمدة  

 االكل بعدكبسولة يوميا  2-1: طريقة االستخدام
 .كبسولة 30/60على العلبة  تحتوي
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REISHI + SHIITAKE 

+ MAITAKE 
انواع للفطر الذي تم الحصول  3يضمن المزيج المكون من 

عليه من المحاصيل العضوية المعتمدة، أقصى تركيز للمواد 
النشطة بيولوجيًا، والسكريات المتعددة، وبيتا جلوكان، 

والبروتيوغليكان النشط، والفيتامينات، والمعادن، واألحماض 
.الدهنية األساسية  

______:_________________فعاليته  

يحفز إفراز األنسولين  • يدعم جهاز المناعة •
 • .ويحافظ على مستويات السكر في الدم الطبيعية

يوفر حماية القلب واألوعية الدموية والكبد والكلى 
له  • .يساعد على توازن الهرمونات • .والعصبون

 تأثير أدابتوجينيك ومضادات األكسدة
مظاهر التي تنتجها المواد  يخفف األعراض المزعجة 

.العالج الكيميائي والعالج اإلشعاعيوالمسببة للحساسية،   

طاقةالحيوية ور واليزيد من طول العم • . 
:__________________________مفيد في حاالت                                                                  

والبكتيرية، فرط كوليستيرول أمراض الرئة االلتهابات الفيروسية 
 ,الدم ومرض السكري أمراض الكبد
تخفيف اآلثار الجانبية للعالج الكيميائي واإلشعاع العالج، القلق، 

.النقاهة، إلخ  
                            :كبسولة /المواد الفعالة

Extraactive Microactive Powder from 
Cold Micronized Spores of Reishi 
(Ganoderma lucidum)* 
- 100 mg, dry superconcentrated 5: 1 extract 
from the body of the Maitake mushroom / 
(Grifola frondosa)* - 100 mg with 
Polysaccharides - 30 mg, extract 5: 1 dry 
superconcentrate from the body of the 
Shiitake mushroom (Lentinula edodes)* - 
100 mg with Polysaccharides - 30 mg. 

.المواد الخام تم الحصول عليها من مواد عضوية معتمدة  
حبة يوميا بعد الطعام 2-1: للبالغين: طريقة االستخدام  

              كبسولة 30/60على  العلبة تحتوي
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D3 VITAMIN 
4000 UI 

 ، هوفيتامين د، ويسمى أيضا "فيتامين الشمس"
 فيتامين قابل للذوبان في الدهون، ينتج في الجلد بعد

 من التعرض ألشعة الشمس. خالفا لغيره
كل خلية الفيتامينات، فيتامين )د( يعمل كهرمون و

 .في الجسم لديها مستقبالت لذلك
:________________________فعاليته  

 .يقوي جهاز المناعة •
 ..المفاصل والعظاميساعد على تقوية  •
 .األداء الفكري، ويحسن الدماغ مفيد لصحة •

 .القلب واألوعية الدموية يحمي •
 .يقوي الجهاز التنفسي والرئتين •

:____________________مفيد في حاالت                                                           

 ، االلتهاباتب الشباب، حاألمراض الجلدية: التهاب الجلد
العظمي والعضالت: الكساح، هشاشة  الجهازأمراض 

،العظام , ، وانخفاض كثافة العظامإزالة الكلس  , الكسور،  
، التهاب المفاصل، نقص كلس الدم، تشنجات العضالت

، نفسيالتهابات الجهاز الت، الفيروسية والبكتيريةااللتهابات 

، مرض الزهايمر، خلل التوتر ةالذاتي المناعةأمراض 
، أمراض القلب واألوعية العضلي العصبي، األورام

.ارتفاع ضغط الدم، الدموية  
 :كبسولة /المواد الفعالة

Vitamin D3 - 4000 IU 
: للبالغين :طريقة االستخدام

 واحدة في اليوم بعد االكلكبسولة 
 .كبسولة 60على  العلبة تحتوي

D3  VITAMIN 
2000 UI 

 امعظالنظام  لغاية فيدورا مهما ل 3يلعب فيتامين د 
 وتعزيز جهاز المناعة والحفاظ على، صلامفوال

 .الصحة
:________________________فعاليته  

في  على امتصاص الكالسيوم والفوسفور يساعد •
 .الجسم

تراكيز الكالسيوم في الدم  يساهم في الحفاظ على •
هيكل الحفاظ على صحة الو، وضعها الطبيعي في

الحفاظ على  ، وإلىالعظمي، بما في ذلك األسنان
تراكيز  يساهم في الحفاظ على لجهاز العضليا

الحفاظ و، وضعها الطبيعي الكالسيوم في الدم في
، هيكل العظمي، بما في ذلك األسنانعلى صحة ال

 .لجهاز العضلياالحفاظ على  وإلى
 .المفصل العظمي عالجيساعد على  •
 .العظام ضعفمن  يساهم في الوقاية والعالج •
 .جهاز المناعةيدعم األداء الطبيعي ل •
  يشارك في عملية انقسام الخاليا •

  _:__________________مفيد في حاالت

دعم  ، الكسور,الكساح، هشاشة العظام، تلين العظام
 .، إلخالجهاز المناعي

 Vitamin :كبسولة /المواد الفعالة

D3 - 2000 IU.  طريقة
كبسولة واحدة : للبالغين :االستخدام

   في اليوم بعد االكل
 .كبسولة 60على  العلبة تحتوي
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KOREANGINSENG  
Equivalent 1000 mg 

Korean ginseng / Panax ginseng  النباتات التي تسمح للجسم بزيادة التحمل وقد استخدمت ". إكسير الحيوية"يسمى أيضا
كلمة سنسكريتية في المعنى ", راسايانا"هذه النباتات معروفة في الطب الصيني واأليورفيدا يدعونها ! آلالف السنين في الطب التقليدي

يرتبط أصل . استعملت فقط في القرن العشرين.  ، وتعرف باسم المقويات(راسا)من الجوهر ( أيانا)الطريق الحرفي وتسمى في اوروبا ب
 .بقدرة الجسم على التكيف مع الضغوطات المختلفة" أدابتو جنرال"مصطلح 

 
ةوالفكري الجسديةيزيد من القدرة  الذاكرة,يدعم  •   

 

القدرة و يساعد على زيادة دفاع الجسم عن النفس •
البدني والعقلي على التحمل  

 يحسن الدورة الدموية •
إزالة السمومعمليات يعزز األيض و  •   

التمثيل الغذائي  يساهم في تحسين الدهون و •
 للكربوهيدرات
 الجنسية ويساهم في زيادة الشهية والرغبة  •
 النشاط الجنسي الطبيعي
يحمي من اإلجهاد التأكسدي وتأخيرالشيخوخة  •
 الطبيعية

:_________________________مفيد في حاالت                                                           
، ضعف ، واضطرابات الذكور الجنسيةالتعب واإلجهاد
إلخاالنتصاب،   

:                                  قرص /المواد الفعالة  
10: 1 superconcentrated extract of Korean 
Ginseng root (Panax ginseng) equivalent to 
1000 mg root - 100 mg. 

ً  2-1 :طريقة االستخدام حبة يوميا  
1-2  ً  .حبة يوميا

.قرص 30/60على  العلبة تحتوي  

:____________________فعاليته    
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Siberian 

GINSENG 
أيضا "جذر  الدوائي ويسمى النباتالخصائص العالجية لهذا 

الجنسية،  الشهوة فعالة حيث تعمل في التنشيط، واثارة الحياة" 
.، منبه المناعة ومضاد لاللتهاباتومكافحة الشيخوخة  

:________________________فعاليته  

لتكيف مع على ا يزيد من قدرة الجسمو، منشط •
 .لذاكرةمقوي لو .والتوتر اإلجهاد

 .يوالجسد ريالفكاألداء يحسن  •
التمثيل الغذائي  األيضية في عملياتال يحسن •

 .من الجسم وإزالة السموم
نقص السكر في الدم ونقص الكوليسترول  عالج •

 .في الدم
 يساهم في زيادة الشهية والرغبة الجنسية و •

 .النشاط الجنسي الطبيعي
 النساء )يسرع يحفز عملية اإلخصاب لدى •

 تطور المبيض لخلية البويضة(.
وتأخير يحمي من اإلجهاد التأكسدي  •

 .الشيخوخة الطبيعية
____:______________________مفيد في حاالت  

أمراض الكبد، فرط كوليسترول  ،,التعب واإلجهاد واإلرهاق
، ، ضعف االنتصابعند الذكور ضطراب الجنسيال، االدم

.تضخم البروستاتا، العقم الخ ،يالعجز الجنس  
:كبسولة /ةالفعال موادال  

Siberian Ginseng - 500 mg. 
ينصح . كبسوالت في اليوم بعد األكل 3-1: طريقة االستخدام

ً  2-1بشرب  .لتر من السوائل يوميا  
.كبسولة 30على  العلبة تحتوي  

SIBERIANGINS

ENG 
Equivalent 1000 mg 

Siberian ginseng  يعتبر الشكل ، أيضا "جذر الحياة"يسمى
    األكثر نشاطا من الجينسنغ

 :________________________فعاليته

 .والفكرية يدعم الذاكرة والوظائف المعرفية •
 .يساعد على زيادة قدرة الجسم على الدفاع عن النفس •
 .والتوتر يقلل من التعب وآثار اإلجهاد •
 .يعزز عمليات التمثيل الغذائي وإزالة السموم •
لتكيف مع على ا يزيد من قدرة الجسمو، منشط •

 .اإلجهاد
يساهم في زيادة الشهية والرغبة الجنسية  •

 .والنشاط الجنسي الطبيعي
 .الشيخوخةويأخر يحمي من اإلجهاد التأكسدي  •

:__________________________مفيد في حاالت   
الجنسية للذكور،  ضطراباتال، واواإلجهاد واإلرهاقالتعب 

.لخإ، ضعف االنتصاب  

 extract of 1 :10 :قرص /المواد الفعالة
Siberian Ginseng root (Eleutherococcus 

senticosus) 
- 100 mg, equivalent to 1000 mg of root. 

 .قرص في اليوم 2-1 :طريقة االستخدام
 .قرص 30/60على العلبة  تحتوي
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The PUREST   
and most 
CONCENTRATED 

ASHWAGANDHA 
KSM-66

®
 

 

الطب الهندي  في والمستخدم المعروف، سنغ الهندي( هو نبات أدابتوجينيكاشواغاندا )الجين
.آلالف السنين كمصدر طبيعي للطاقة وحيوية  

ASHWAGANDHA® KSM-66  من اشكالكثر تركيزا األنقى واأل مستخلصهو ال 
ستخدام براءة أجريت معظم الدراسات السريرية. يتم إنتاجه با وعليه ،اشواغاندا في العالم

، دون على أساس مبادئ الكيمياء الخضراء، مستخلصعملية الفي  اختراع فريدة من نوعها
 .الكحول أو أي مذيب كيميائي آخر استخدام

:_____________________________________فعاليته  
 .يدعم وظائف الجهاز العصبي •
 .التعلم والحفظ والتركيز قدراتيحسن  •
 .، يحارب اإلجهاد المستقر والقلق ونوبات الهلعالطبيعيمضاد لالكتئاب  •

 
IMPROVED MEMORY 

 
 

 
REDUCED STRESS 

AND ANXIETY 

 
 

INCREASED 

IMMUNITY 

 .ويحفز االسترخاء دون إبطاء العمليات العقلية عاطفيالوازن الت يساعد على •
 .التعب واإلرهاقيساعد في فترات  •
 .يساعد على التعافي من الصدمات الجسدية أو العقلية •
 .يقوي جهاز المناعة •
 .الجنسية للذكور. يزيد من خصوبة الذكور من القدراتيحسن  •
 .يحافظ على صحة الجهاز التناسلي للذكور واإلناث •
 .يزيد من قدرة الجسم على التحمل ويحسن أداء الرياضيين •
 .يزيد من قوة العضالت •
 .، ويزيل الجذور الحرة وله تأثير مضاد للشيخوخةلألكسدة جيد مضاد •
 .يدعم الجهاز القلبي الوعائي والجهاز التنفسي •
 .يخفض ضغط الدم والكوليسترول •
 .يساعد في الحفاظ على صحة الغدة الدرقية •

SEXUAL 

PERFORMANCE 

 
 

ENERGY AND 

INDURANCE 

____________________________________:___________________حاالتمفيد في    

الجنسي ، اإلرهاق العقلي العجز  تحسين الذاكرة واالنتباه والتركيز واالكتئاب والقلق واألرق والتعب واإلجهاد والعقم,
.الجهاز التنفسيأمراض ، والجسدي، الغدة الدرقية، قصور الغدة الدرقية، التهاب الغدة الدرقية هاسيموتو  

 

 ASHWAGANDHA® KSM-66 standardized extract from :كبسولة /المواد الفعالة
Ashwagandha root (Withania somnifera) - 500 mg, guaranteed with over 5% (25 mg) 

withanolide.   كبسولة يوميا بعد األكل مع كوب من الماء 2-1 :طريقة االستخدام. 
 .كبسولة 30على  العلبة تحتوي
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 TOTAL   CARE® 
CALORIES 

 



 
 
 

ASHWAGANDHA KSM-66 
® 

500 mg 
 

 افضل انواع االشواجندا عالميا
I.   والقلقمثبت علميا انها تساعد على التقليل من التوتر.* 

 

  مالحظة أعراض التوتر

التوتر –القلق  -مقياس االكتئاب  

   مستويات الكورتيزول بالدم

استبيان الصحة العامة  

طريقة للفحص مصممة )

للكشف عن أعراض 

(اعتالل الصحة النفسية  

هدفت الدراسة مزدوجة التعمية 

التي تم إجراؤها باستخدام العشوائية 

دواء وهمي لقياس العوامل التالية

 

المدة  عدد الحاالت
 الزمنية 

 الوظيفة الجرعة

 36) 23من الرجال و ( في المائة 64)  41-64

من النساء، الحاالت الصحية تتراوح ( في المائة

 .سنة 25و  18أعمارهم بين 

ملغ   300 أسابيع  8

جرعتين )

 (يوميا

 فعالية وسالمة أشواجنداتقييم 

KSM-66  في الحد من اإلجهاد

وتحسين الحالة العامة للبالغين 

 الذين يعانون من التوتر

األشواجندا مقابل : الرسم التوضيحي - أسابيع من الدراسة 8التحسن في النسب المئوية للعوامل التي تم قياسها في نهاية 

 الدواء الوهمي
 

تشير نتائج هذه الدراسة إلى أن مستخلص جذور : النتيجة

، في تركيز عال، يحسن بكفاءة KSM 66 أشواجندا ــ

. نوعية الحياةمقاومة الجسم البشري لإلجهاد وبالتالي 

أشواجندا بأمان كمادة  KSM-66 يمكن استخدام

من قبل البالغين تحت ( مكيف طبيعي)األدابتوجين 

 ** .الضغط

 

الختبار . ، دراسة عشوائية مزدوجة التعمية تم إجراؤها باستخدام دواء وهمي 2012المجلة الهندية للطب النفسي ، *
 ”.التركيز من جذور أشواجندا في الحد من التوتر والقلق عند البالغينالسالمة وفعالية مستخلص كامل الطيف عالي 

 وإعالن هلسنكي (ICMA GCP) أجريت الدراسة وفقاً لمبادئ المجلس الهندي لألبحاث الطبية التوجيهية للبحوث في البشر **
 .ووافقت عليها لجنة المراجعة المؤسسية في مستشفى آشا في حيدر أباد ، الهند( 2008)

 

II. ؤمثبت علميا قدرتها على تحسين الذاكرة والوظيفة اإلدراكية* 
 

 المدة الزمنية المستغرقة
 عدد الحاالت

 الوظيفة الجرعة

 أسابيع  8

 حالة صحية 51
العاملة )أشواجندا على الذاكرة  KSM-66 تقييم تأثير (جرعتين يوميا)ملغ  300

وتأثيره على المعالجة البصرية (. والفورية وطويلة االمد

المكانية، ووظيفة األداء، التركيز، وسرعة تجهيز  -

 المعلومات

 .عاما 35من البالغين فوق سن  51على (  بالسيبو)وأجريت دراسة متوقعة عشوائية مزدوجة التعمية باستخدام دواء وهمي 
بعد ثمانية أسابيع من الدراسة، أظهرت مجموعة أشواجندا تحسينات كبيرة مقارنة بمجموعة الدواء : النتائج
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الوهمي في كل من الذاكرة الفورية والذاكرة الطويلة األمد، كما هو مبين في مقياس ويكسلر للذاكرة، مؤشر 

،  I (p = 0,006) ، الصور( 0.042=  ص)، مقارنة اللفظية ( 0.007= ص ) I االختبارات للذاكرة المنطقية

 ..(p = 0,006) وتقديم األسرة (p = 0,031) ، والمقارنة اللفظية المرتبطة بها (p = 0,006) والذاكرة المنطقية الثانية

وأثبتت المجموعة العالجية أيضاً تحسناً كبيراً في وظائف األداء وسرعة معالجة المعلومات التي أشارت إليها الدرجات 

واختبار ساعة  (p = 0.006) اختبار .(p = 0.014) ، اختبار ويسكونسن كارد نوت (p = 0.002) تي تناولها إريكسن فالنكرال

 (p = 0.009) كلوكوورث

إن أشواجندا فعالة في تعزيز الذاكرة الفورية والعامة على حد سواء في األشخاص المصابين باالختالل : النتيجة

 .تحسين وظيفة األداء والتركيز وسرعة معالجة المعلومات المعرفي الطفيف، فضالً عن
*Journal of Dietary Supplements, 2017, Efficacy  and Safety of Ashwagandha (Withania somnifera (L.)Dunal) Root Extract in Improving Memory and Cognitive Functions. 

III.   مجربة علميا لقوة العضالت وتعافيها.* 

 
 

المدة  عدد الحاالت
 الزمنية

 الوظيفة الجرعة

 18حالة صحية من الذكور يتراوح أعمارهم بين   57

 سنة 50و

 أسابيع  8 
تقييم أثر القوة والكتلة  ملغ 300

والتعافي كعامل مساعد 

 على التحمل المادي
 

  أحجام العضالت

  النسبة المئوية لدهون الجسم

الكرياتينمستويات انزيم   

 مستويات التستوستيرون

الكتلة العضلية   

هدفت الدراسة 

مزدوجة التعمية 

العشوائية التي تم 

إجراؤها باستخدام 

دواء وهمي لقياس 

:العوامل التالية
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التكملة الغدائية مع أشواجندا ترتبط تشير الدراسة إلى أن : النتائج

بزيادة كبيرة في كتلة العضالت وأنه يوصى بها في التدريب 

 .الرياضي الصعب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وبالمقارنة بمواضيع الدواء الوهمي 

 ، أظهرت مجموعة أشواجندا(بالسيبو)

KSM-66 زيادة : نتائج أفضل إلى حد كبير

وضوحاً إلى حد قوة العضالت والنتائج األكثر 

                                                          .كبير في زيادة حجم العضالت في الذراعين

وفي الوقت ذاته، أظهرت األشخاص الذين تلقوا 

اشواجندا انخفاض في الضرر العضلي الناجم 

عن التمارين الرياضية، الذي يشير إليه استقرار 

، وارتفاع مستويات الكرياتينين في المصل

التستوستيرون بدرجة كبيرة وانخفاض كبير في 

 .نسب الدهون في الجسم

 

“Journal of the International Society of Sports Nutrition, 2015.Examining the efefct of Withania somnifera Supplementation on Muscle Strength and Recovery: A Randomized Controlled Trial.” 

 

IV. فائدة مثبتة علميا في تحسين األداء الجنسي للذكور 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

أشواجندا في تحسين  KSM-66 تقييم فعالية وسالمة

 mg 225  الوظيفة الجنسية لدى الرجال

 
 صحية حالة  46  

  الجرعة  الوظيفة
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Day 0 Day 90 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

Ashwagandha-treated group (n=21) Placebo-treated group (n=25) 

*”Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine, 2013. Clinical Evaluation of the Spermatogenic 
Activity of the Root Extract of Ashwagandha (Withania somnifera) in Oligospermic Males: A Pilot Study. ” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ارتفع تركيز الحيوانات المنوية بين : النتيجة

أشواغاندا  KSM-66 الذكور الذين يتلقونالمرضى 

، كما ارتفع حجم الحيوانات ( %167)بشكل كبير 

. مقارنة بمجموعة بالسيبو( %53)المنوية 

في % 57وأظهرت الدراسة أيضاً زيادة بنسبة 

في مستويات % 17حركة الحيوانات المنوية، و

 .في مستويات الملوتن% 34التستوستيرون  ، و

V. فائدة مثبتة علميا في تحسين األداء الجنسي لإلناث 

 

Efficiency measures: The index of female sexual function (FSFI) Female Sexual Distress Scale (FSDS)  The number of total and successful 

 

 
Ashwagandha 

Placebo 

 

وقد نتج عن ذلك زيادة . أشواجندا  الى تحسن كبير في الوظائف الجنسية بين الخاضعات للدراسة KSM-6  أدت: النتيجة

وتحسنت نتائج . مقارنة بالنسبة االساسية( 0.001ص )في إجمالي مؤشرات الوظيفة الجنسية لإلناث % 75.8بنسبة 

مؤشر الوظيفة الجنسية لإلناث في مجال اإلثارة ، والتشحيم ، والنشوة الجنسية ، واالرتياح إلى حد كبير مقارنة بالنتائج 

 .على التوالي% 62.4، و % 82.4، و % 59.4، و % 62.4بنسبة ( 0.001ص )األساسية 
*“BioMed Research International, 2015. Efficacy and Safety of Ashwagandha (Withania somnifera) Root Extract in Improving Sexual Function in Women: A Pilot Study”
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آثار أشواجندا في تحسين  KSM-66 - دراسة

  الوظيفة الجنسية للنساء
 . أسابيع  8 

  المدة  الوظيفة



68 

 الففل

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  الفيتامينات والمعادن 
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Multi MINERALS ZINC 
50 mg 

 
الضرورية لجسم  يوفر االحتياجات من المعادن األساسية مزيج متوازن
كفاءة ممكنة.بأقصى االنسان كي   

 __________________________فعاليته:

 الحالة المثلى. يضمن االحتياجات اليومية للحفاظ على الجسم في • 
واللذان يساهمان الكالسيوم والمغنيسيوم يحتوي على عنصري •  

الجهاز  األداء الطبيعي للهيكل العظمي والعضالت وتحسين  في بدورهما
 العصبي.

 جسم.ضمن األداء الطبيعي للت التي نالدهو يحتوي على• 
في المناعة، والحفاظ على  ا مهمادور الذي يشغلالزنك  يحتوي على• 

 .والتكاثر الخصوبة
 :حاالت مفيد في

فقر الدم، ونقص التغذية، والتعب واإلرهاق العصبي واإلجهاد، وتسريع 
واإلفراط فترة التشافي، و في حاالت األمراض المعدية، وهشاشة العظام، 

 .إلخ( اإلسهال والقيء واإلفراط في التعرق) في فقدان المعادن
 
 
   :مواد الفعالة/ قرصال

Calcium - 133.4 mg; Magnesium - 66.7 
mg; Zinc - 
6.7 mg; Iron - 3 mg; Copper - 1.67 mg; 
Manganese 
- 1.67 mg; lod - 50 mg. 
 

   :طريقة االستخدام
  األكل.قرص او اثنان بعد 

 قرص  30على  لبةالع تحتوي

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
فائقة. يشكل الزنك امتصاص  قدرة ، معتراكيزه فعالية أكثرالزنك في 
على وظيفة أن يؤثرنقصه بشدة يمكن و لنظام مناعة قويضروري  عنصر

عنصر مهم للعدوى. الزنك  المقاومةزيادة  الجهاز المناعي، مما يؤدي إلى
، النمو ةالحمض النووي السليم، الخصوب وتخليق، إلنقسام الخليةحيوي  و

 الصحي والتئام الجروح.
البروتينات  مع يعملو، لقياس قوة المناعةأساسي كما ويشكل عنصر 

 األيض والنسخ الجيني، مما يساعد على تحفيزو والدهون والحمض النووي
 مختلف. إنزيم 100نشاط ما ال يقل عن 

 _____________________________:فعاليته
يحسن المناعة الطبيعية لدى اإلنسان ويعمل كمقاتل قوي لألجسام •  

 الغريبة.
 .عمليات األيضفي  اأساسي يلعب دورا•   
مسببات لمحاربة حاجز أولي ويشكل بشرة حيوية ال يحافظ على•   

 األمراض.
ن األمراض تحسي يساعد على التئام الجروح وتقليل االلتهاب و•   

 االلتهابية. 
انقسام وطبيعية الهرمونية الوظائف التنظيم  يدعم الخصوبة عن طريق•  

 الخاليا واإلباضة.
 :حاالت مفيد في

نقص الزنك، مرض ويلسون، تحفيز الجهاز المناعي، نزالت البرد وااللتهابات واالنفلونزا 
إصابات الرأس الشديدة، األمراض والتهابات الجهاز التنفسي العلوي و انفلونزا  الخنازير، 

الطفيلية، التنكس البقعي، إعتام عدسة العين ، الربو ، السكري وتلف األعصاب، ارتفاع ضغط 
الدم ؛ اإليدز / فيروس نقص المناعة البشرية ؛ فقدان الشهية العصبي ، اضطراب الوسواس 

 ان التذوق، فقد(ADHD) القهري ، االكتئاب ، الخرف ، نقص اضطراب فرط النشاط
(Hypogeusia),  اعتالل الدماغ الكبدي، أمراض الكبد المرتبطة بالكحول، التهاب القولون

التقرحي، مرض التهاب األمعاء، آفة القروح، قرحة المعدة، قرحة القدم، العقم عند الذكور، 
أمراض البروستاتا، ضعف االنتصاب، هشاشة العظام، التهاب المفاصل الروماتيدي، التهاب 

لمفاصل الصدفي، الثآليل وتشنجات العضالت، والحكة، وفقدان الشعر، والصدفية، واألكزيما، ا

حب الشباب، الثالسيميا، مرض الزهايمر، متالزمة داون، مرض هانسن والتليف الكيسي 
والسرطان )المريء، القولون، المستقيم، المعدة، الدماغ، الحلق(، سرطان الغدد الليمفاوية، 

لمتعلقة بالعالج الكيميائي، وفقر الدم، المضاعفات المتعلقة بالحمل ونقص الحديد والمضاعفات ا
، انسداد الشرايين، سرطان الدم، (COPD) والزرنيخ، التسمم، مرض االنسداد الرئوي المزمن

 .الحروق

 

 المواد الفعالة/ قرص:
           Zinc gluconate - 365 mg. (* maximum  

     daily dose / 1 tablet provides 50 mg Zinc / 500% 
VNR; VNR-Nutritional Reference 
Value cf. Regulation 1169/2011). 

 
:طريقة االستخدام    

.بعد األكل واحد يومياقرص   
 قرص 60على  لبةالع تحتوي
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Essential 

VITA-MIN 
VITA-MIN  نشطو متوازنعنصر طبيعي  20يحتوي على 

لضمان المعادن األساسية والفيتامينات  يغطي االحتياج اليومي من
 األداء األمثل للجسم.

   :فعاليته
 .ومقاومة األمراضالمناعة  يقوي•  
يقوي القلب واألوعية ويحافظ على صحة الجهاز العصبي •  

 الدموية.
 من الجسم. السموم يعمل على إزالة•  
 ينظم عملية التمثيل الغذائي.•  
 .يعمل كمضاد لألكسدة•  

 :مفيد في حاالت
 هشاشة العظام،الكلس في الدم،  ، نقصفقر الدم، والوهن

 ، نقص التغذيةالفيتاميناتنقص  ، والتعب,رهاقاإل، اتتشنجال
 والتغذية غير المتوازنة.

  :قرص /واد الفعالةالم
Calcium - 250 mg, Magnesium - 100 

mg, Vitamin E 
- 15 Ul, Vitamin B3 - 10 mg, Vitamin B5 
- 5 mg, Iron 

- 5 mg, Zinc - 5 mg, Vitamin B6 - 2 mg, 
Vitamin B2 - 

1.7 mg, Vitamin B1 - 1.5 mg, Copper - 
1 mg, Manganese -1 mg, Vitamin A - 
688 meg, Folic acid 
- 200 meg, lod - 75 meg, Selenium - 
50 meg, Chromium - 50 meg, Biotin - 
30 meg, Vitamin B12 
- 6 meg, Vitamin D3 - 5 meg. 

    :طريقة االستخدام
 .كلاأل ديوميا بع واحد قرص

 
  .قرص 30 على وةالعب تحتوي

GERIATRIC 
Vita-Min 

بشكل المصممة خصيصا ، مزيج مثالي من الفيتامينات والمعادن
 الجسم. تعزيزل متناغم

     ه:فعاليت
 مركب منشط ويمنح الشعور بالطاقة.  •
الحتياجات ليصحح االضطرابات األيضية التي تحدث نتيجة •  

والنقص في المدخول الغذائي وصعوبة االمتصاص المتزايدة 
 خاصة.ر بالعمالمقترنة 

 والجهاز العصبي. يدعم صحة نظام القلب واألوعية الدموية•  
 هشاشة العظام. يحافظ على صحة العظام واألسنان، ويمنع•  
 يزيد من الكفاءة العقلية.•  
 من العدوى. ة الجسميحفز التنفس الخلوي والحصانة ، وحماي•  
 يزيد من مقاومة الجسم ويؤخرعملية الشيخوخة الطبيعية.•  

 :مفيد في حاالت
، النظام الغذائي غير المتوازن ، نقص  اتالفيتامينوفقر الدم  

 ،التعب، الجسدي والعقلي الكالسيوم في الدم ، الوهن ، اإلرهاق
 هشاشة العظام ، إلخ.، اإلجهاد، األمراض التنكسية

  mg -Calcium 200; :قرص /واد الفعالةالم
 Magnesium - 100 mg; Vitamin C - 60 mg; 
Vitamin E 33 mg; Vitamin B3 - 20mg; Zinc - 15 
mg; Vitamin B5 - 10 mg; Iron - 9 mg; Vitamin 
B6 - 3 mg; Manganese 2.5 mg; Copper - 2 

mg; Vitamin A - 
1.8 mg; Vitamin B2 -1.7 mg; Vitamin B1 - 1.5 
mg; Folic acid - 200mcg; lod - 150 meg; 
Chrome - 100 meg; Biotin - 30 meg 
Molybdenum - 25 meg; Selenium - 25 meg; 
Vitamin K1 - 15 meg; Vitamin D3 - 10 meg; 
Vitamin B12 -2.5 meg. 
1.9  

يوميا بعد وجبات  واحد قرص للبالغين: :طريقة االستخدام
 الطعام.

  .قرص 30 على وةالعب تحتوي
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، المصممة معدن 12و  فيتامين 13يحتوي على ركب م

 خصيصا لتقوية الجسم.
  :   فعاليته

الحالة  للحفاظ على الجسم في يومي الالزمال االحتياجيوفر • 
 المثلى.

 يزيد من حيوية الجسم والطاقة.• 
 .ي ومناعيله دور وقائ•  
 يقوي القلب واألوعية الدموية.•  
 يحافظ على صحة الجهاز العصبي وله تأثير مضاد لإلجهاد.•  
 يزيد من قوة العظام والمفاصل.•  
 الشيخوخة. يؤخرولألكسدة،  يعمل كمضاد•  

    : حاالت مفيد في
 الفيتامينات المتعددةونقص ، والتعب ، ونقص التغذيةمفقر الد

 ،، واإلجهادالجسدي أو العقلياإلرهاق  ،المعادن المتعددةو

 فقدان المفرطالوهشاشة العظام ، و، والنقاهة,األمراض المعدية 
 إلخ المفرط(, لمعادن )اإلسهال والقيء والتعرقل

  

 
 :قرص /واد الفعالةالم

Calcium - 120mg, Vit. C - 75 mg, Magnesium - 
56.5 mg, Vit. E - 30 mg, Vit. B3 - 20 mg, Zinc - 15 
mg, Vit. B5 - 10 mg, Fier- 9 mg, Vit. B1 - 2 mg, Vit. 
B2 - 2 mg, Vit. B6 - 2 mg, Vit. A - 1.5 mg, 
Manganese - 1 mg, Copper -1 mg, Folic Acid - 
400 meg, Lodge - 150 meg, Biotin - 60 meg, Vit. 
K - 50 meg, Selenium - 50 meg, Chromium - 50 
meg, Molybdenum - 50 meg, Vit. D3 - 10 mcg, Vit. 
B12-6mcg. 

   :طريقة االستخدام
 . واحد يوميا بعد األكل قرص: للبالغين

 .قرص 30على  وةالعبتحتوي 
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 الجمال واألنوثة 

 



 
 
 
 

معزز بحمض 
الهايلورونيك و 
 الكوالجين،
واإلنزيمات 
 المساعدة 
Q1 والفيتامينات و   
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SUPER BEAUTY
®

 

 التركيبة الداعمة للجمال 
®SUPER BEAUTY - فيتامين ج ،، وتشمل مكوناتهةحوالص ، ضروري لتعزيز الجمالمكون طبيعي18هو مزيج من : 

، مضادات األكسدة }ذيل ، الزنك، السيلينيوم، حمض الفوليك10Q، أنزيم  ، حمض الهيالورونيكالمركب ب ومكونات مثل الكوالجين
 العنب ، سبيرولينا(.الحصان ، بذور 

 SUPER BEAUTY ويجدد الشعر ويقوي األظافرينشط الجلد ،. 
   ه:فعاليت

 ليونة ومرونة وإضاءة الجلد.و دعم تركيبةي•  
 .يسمح باإلنتاج الفعال للكوالجين واإليالستين ويحفز تخليق حمض الهيالورونيك•  
 مضاد لألكسدة. للجلد يوفر حاجز وقائي•  
 عالمات الشيخوخة ويبطئ مظهرها. يقلل•  
 ، التعب.: الضوء األزرق، األشعة فوق البنفسجية، التلوث، اإلجهادمثل إصالح األضرار الناجمة عن العوامل البيئية•  
 يساهم في توحيد لون البشرة.•  
 يرطب فروة الرأس ويحفز نمو الشعر.•  
 يقوي الشعر ويعيد اللمعان الطبيعي والكثافة.•  
 على تقليل تساقط الشعر. صلح الشعر بعمق ويساعدي•  
 األظافر ويدعم نموها. بناءيقوي ويعيد •  
 الخاليا. انقسامو يضمن مركب فيتامين ب األداء الطبيعي والصحي للجهاز العصبي المركزي•  
 يقلل من التعب واإلرهاق ويحافظ على استقالب الطاقة الطبيعي.•  
 الطبيعي للجهاز المناعي.الزنك يساعد على األداء •  
 يحافظ على حدة البصر.•  
 يساهم في صحة النسيج الضام والغضاريف والمفاصل.•  
 يشارك في العملية الطبيعية لتجديد الغضروف المفصلي واألنسجة واألربطة.•  
 بعد النشاط البدني أو الصدمة. التعافييقلل من وقت •  
 واألسنان.يساعد في الحفاظ على صحة العظام •  
 يحسن أداء القلب واألوعية الدموية.•  
 التخلص من السموم. يحسن عمل الجهاز اللمفاوي، وبالتالي•  

 :____________________________________________________________________مفيد في حاالت
 األظافر  ضعف ،زيادة مقاومة األظافر ،ةتومرون هتألقو ، تجديد الشعرجفاف، جفاف الجلد، التجاعيدال، تنشيط الجلد وتجديد شبابه 

: لمواد الفعالة/ قرصا  
Collagen - 200 mg; Hyaluronic acid - 20 mg; Horsetail extract - 25 mg; Pomegranate extract - 
20 mg; Vitamin C-20 mg; Vitamin B3 - 16 mg; Zinc - 15 mg; Spirulina powder - 15 mg; 
Coenzyme Q10 - 10 mg; Iron - 9 mg; Grape seed extract - 4 mg; Vitamin B2 -1.4 mg; Vitamin 
B6 - 1.4 mg; Vitamin B1 -1.1 mg, Copper-0.7 mg; Folic acid - 200 meg; 
Selenium - 55 meg; Vitamin B12 - 2.5 meg. 

 واحد قرصم: طريقة االستخدا
    بعد األكل.
قرص 30على العلبة  تحتوي
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HYALURONIC

ACID 
100 mg 

، الجسم حمض الهيالورونيك هو بروتين موجود في جميع أنسجة
 مع التقدم في السن. وهو مرطب ينخفض تركيزه بشكل طبيعي

 الغضروف.هم في تكوين وعنصر م بيولوجي للبشرة
    ه:فعاليت

يحافظ على ليونة األنسجة و الكوالجين وتجديد كوينيساهم في ت•  
 الجلد. ومرونة

 يؤخر ظهور التجاعيد والشيخوخة المبكرة للجلد.•  
 يساعد على التئام الجروح بشكل أسرع وتالشي الندوب.•  
 تزييت المفاصل.ويوفر ، الزليلييزيد من إفراز السائل •  
 يرطب األنسجة بعمق.•  
 يساهم في الحفاظ على صحة العين وتحسين الرؤية.•  

:______________________________مفيد في حاالت  
 ، الروماتويدلالمفاص العظمية المفصلية )التهابمراض ألل

، والكسور,والروماتيزم وهشاشة العظام(  
، إلخ.كرة، التجاعيدالجروح، الشيخوخة المب  

 
 :واد الفعالة/ قرصالم

 Hyaluronic acid - 100 mg.  
 قرص في اليوم 2-1 :االستخدام طريقة
 .قرص 30/60 على  العبوةتحتوي 

 

Natural 

VITAMINE E 
400 UI 

 أيضا "فيتامين الخصوبة" ، لديه ويسمى( الطبيعي، Eفيتامين )
مضاد ويعمل ك. مأساسي في صحة الجهاز التناسلي للجسدور 

ويحافظ على سالمة  ،يحمي أغشية الخاليا E، فيتامين لألكسدة قوي
ضد العمل المدمر للجذور الحرة )اإلجهاد التأكسدي(، يمنع  الخلية

المبيض والثدي( ، العديد من أنواع السرطان )الجهاز الهضمي
 ويبطئ عملية الشيخوخة.

    ه:فعاليت
وظيفة و يمنع العقم عن طريق تعزيز تكوين الحيوانات المنوية•  

 المبيض.
 يقلل من أعراض ما قبل الحيض وانقطاع الطمث.•  
 يدعم الجهاز المناعي.•  
 .الشيخوخة ويكافحمضادات األكسدة القوية يعد من •  
 واألشعة فوق البنفسجية. يحمي البشرة من التلف الناتج عن الحر•  
 التئام الجروح والحروق. يسرع•  
و  يحمي شبكية العين بشكل فعال ويساعد في الحفاظ عليها•  

 الرؤية المثلى.تحفيز
 صحة األوعية الدموية. يحافظ على•   
 .يخفض الكوليسترول•  

:______________________________مفيد في حاالت  
اضطرابات الدورة  ، عسر الطمث,العقم، العجز الجنسي

كيسات  ، انقطاع الطمث ، األورام الليفية الرحمية,الشهرية 
أمراض القلب واألوعية  المبيض والثدي والحمل والرضاعة,
تشنج الالدوالي ، البواسير ،  الدموية ، وأمراض القلب التاجية,

والربو والسرطان.الحمراء، المناعة ، الذئبة ضعف ،   

 Natural  :ملغ 550كبسولة واحدة  واد الفعالة/الم

Vitamin E (d-alpha tocopherol acetate) 294.1 mg 

(2451% VN R*) 
 الماء. يوميا مع كوب منواحدة كبسولة   م:طريقة االستخدا

 
كبسولة  30على  العبوةتحتوي 
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VITEX 800 
 

بنجاح منذ ( Vitex agnus-castus)تم استخدام فيتكس 
آلالم ما قبل الحيض،و أعراض  العصور القديمة

أو أية حاالت قد . انقطاع الطمث ومشاكل العقم وغيره
آثار التوازن . تؤثر على الجهاز التناسلي لألنثى

على تنظيم  هي في انه يساعد Vitex 800الهرموني 
 دورات الحيض وتخفيف انقطاع الطمث

     فعاليته
 الدورة الشهرية ما قبل الحيض. ينظم نظام آالميقلل من •   

 يحسن الخصوبة•  
 ويزيد من مستويات هرمون البروجسترون يقلل من مستويات البروالكتين•  
 ما قبل انقطاع الطمث وانقطاع الطمث آالم يقلل من•  
 إنتاج حليب الثدي يحسن و البروجسترون /االستروجينيوازن نسبة • 
 للفطريات مضاد للجراثيم و•  
 قنوبات القل مزاج جيد ويهدئ يوفر •
 يزيد من مستويات الميالتونين•  

  _____________________:مفيد في حاالت
اضطراب ( PMSD)الدورة الشهرية ،                     

ما قبل الحيض المزعج، أعراض انقطاع الطمث ، 
الثدي ، العقم عند ( فيبروكيستيك" )عقيدية"عالج 
نخفاض مستويات ، واالوقاية من اإلجهاض النساء،

, ، والسيطرة على النزيفهرمون البروجسترون
، البروستاتا الحميدة، حب الشباب، العصبية، الخرف

والصداع النصفي وآالم اضطرابات المعدة والطحال 
 التهاب الجسم والكسور والتورم, العين

 :كبسولة /واد الفعالةالم
Vitex fruit (Honey), equivalent to 800 mg plant - 
4:1 hydroethanolic extract from Honey Fruit 
(Vitex agnus- cosfus from Honey Fruit (Vitex 

agnus- cosfus) -200mg. 
 كوب من الماء. مع يوميا واحدة كبسولة :االستخدامطريقة 

 
 

 كبسولة  30على  العبوةتحتوي 
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MYO Inositol 
750 mg 

 
 Mio inositol (vitamin B8) إينوزيتول  بيولوجي منال هو الشكل
من الجلوكوز. يستخدم ميو  ، مادة طبيعية تنتج في جسم اإلنسان

 متالزمة المبيض المتعدد الكيسات )متالزمة إينوزيتول أساسا في عالج
الصماء وأحد  الغددات اضطرابفي  ، األكثر شيوعاتكيس المبايض(

 في النساء. األسباب الرئيسية للعقم
   :فعاليته

 متالزمة ما قبل الحيضو، عالة في اضطرابات الدورة الشهريةف•  
 وانقطاع الطمث. 

 الخصوبة.يحسن يحسن وظيفة المبيض و•  
حب  ،يقلل من األعراض المرتبطة بمتالزمة تكيس المبايض )الحيض•  

 الوزن الزائد(.، الشباب، مقاومة األنسولين
 التوازن الهرموني. •  
. ينظم ةالتهاب الغدة الدرقي يقلل من األجسام المضادة للغدة الدرقية في•  

 امتصاص الجلوكوز.
 يقلل من القلق والذعر والسلوك الوسواس.•  
المرتبطة بها )الشعور  يوازن بين المظاهر العاطفية والسلوكية•   

 ، إلخ(.فوق الحدود الطبيعيةطعام واستهالك الباالختناق والخوف 
 التصلب المتعدد.  لويحات كفاءة في•   

 االعتالل العصبي. و يحارب السكري•  
 السموم ويزيل يحتوي على مضادات األكسدة القوية •  
 يقوي الشعر ويكافح فقدانه.. •  
 .الجسمفي  يحارب الشعر الزائد•  
الشباب وأعراض الصدفية التي حب و، يقلل من نشاط الغدة الدهنية•   

لعالج االضطراب الثنائي القطب  ستخدم الليثيوم: ييسببها الليثيوم )
 اضطرابات األكل(. واالكتئاب والفصام و

                                               :مفيد في حاالت
متالزمة المبيض المتعدد الكيسات )متالزمة تكيس المبايض( ، اإلناث 

، اضطراب  العقم والقلق واضطراب الهلع والوسواس القهري والذكور
فرط الحركة ونقص االنتباه ، اضطراب ما بعد الصدمة )اضطراب ما 

االكتئاب ، والتصلب المتعدد ، ومرض السكري ،  بعد الصدمة(,
التمثيل ، ارتفاع الكوليسترول في الدم واالعتالل العصبي السكري,

حب ، ، الجاالكتوز في الدمكل، الفشل الكلويالغذائي، اضطرابات األ
 الصدفية. ،الشباب

 Mio-inozitol – 750 mg المواد الفعالة/ كبسولة:
 طريقة االستخدام

النتائج  مع وجبات الطعام. للحصول على يومياواحدة  كبسولة 
اشهر او وفقا  6األمثل من المستحسن استعمال المنتج لمدة 

 .لتوصية االختصاصي
 كبسولة   30على  لبةالعتحتوي 

 

EVENINGPRIMR
OSE 

1000 mg 
Evening Primrose  األحماض الدهنية  غير بهي مصدر غني

. يتم E و Bاللجنين ، األحماض األمينية ، الفيتامينات  ،المشبعة
 لمحاصيل العضوية المعتمدة.ا الحصول على المنتج من

  :فعاليته
اضطرابات الحيض )آالم الحيض ، ما قبل  تخفيفيساهم في •  

 متالزمة( وآثار انقطاع الطمث. الحيض
، وخاصة اإلحساس انقطاع الطمث يقلل من االنزعاج الناجم عن•  

 بالهبات الساخنة.
 لجهاز العصبي.ليدعم األداء الطبيعي •  
 مستويات الكوليسترول في الدم وحرق المحافظة علىيساهم في •  

 ة.الدهون المشبع
 الجلد. مرونةعلى يحافظ •  
 يزيد من حيوية ومقاومة الظروف البيئية.•  

 _____________________________مفيد في حاالت:

الل اخت ، عسر الطمث,متالزمة ما قبل الحيض
التوازن الخالي من الهرمونات، انقطاع الطمث، فرط 

 ، إلخ.الكوليسترول في الدم، حب الشباب، األكزيما
 :الكبسولة واد الفعالة/ الم

 Night Light / Evening Primrose Oil 
(Oenothera Biennis)* - 1000 mg, containing 
LA / Linoleic Acid - 700 mg, GLA / Gamma-

Linolenic Acid ~ 90mg. 
* Raw material obtained from certified organic 
crops. 

  كبسولة بعد األكل. 2-1 :طريقة االستخدام

 
 كبسولة 30على  لبةالعتحتوي 

 TOTAL CARE®
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الطبية المتعلقة باألمراض وصفاتال  
 

 

 

 :السكتة الدماغية

 Neuromax®, Memory Max®; Neurotonic®; Premium Lecithin 1200 mg; Active Q 10 Mega® 
Ubiquinol lOOmg; Natural Vitamin E 400 Ul; Q10 Gel + L Carnitine + Lipoic Acid; Resveratrol 

Resvida®100mg; Resveratrol 100mg; Garlic Without Smell 1000 mg. 
 : العد الورديحب الشباب / 

Zinc 50 mg; Aloe Vera; Night Light 1000mg; Vitex 800; Omega 3-6-9 Flax Seed Oil 1000 mg; 
Omega 3-6-9 Complex 1206 mg; Hemp Oil 1000mg; Hyaluronic Acid 100mg; Lipoic Acid + Biotin 
+ Chromium; Hepanox Protect Detox®; Silimarina Forte; Superb Krill Oil 2; Mega Omega 3®; 
Probiotic Complex; Super Beauty®; Mega Biotic®; Natural Vitamin E 400 Ul; Renox Renal Detox®; 
Super Beauty®, Hyaluronic Acid lOOmg. 

 :اضطراب فرط الحركة ونقص االنتباه / التوحد / متالزمة داون
 Premium Lecithin 1200mg; Memory Max®; Neuromax®; Superb Krill Oil 2; Mega Omega 3®; 

Ginkgo Max Extract 120mg; Rhodiola Extract 500 mg.z 

 :الحساسيات

 Quercetin 500mg; Probiotic Complex; Resvida® Resveratrol lOOmg; Mega Biotic®. 

 :الطنين
 Quercetin 500mg; Probiotic Complex; Resvida® Resveratrol 100 mg; Mega Biotic®. 

 أمراض القلب واألوعية الدموية:
 CardioTonic; Active Q 10 Mega® Ubiquinol 100mg; Q10 Gel + L-Carnitine + Lipoic Acid; 
Resvida® Resveratrol lOOmg; Resveratrol lOOmg; L-Carnitine; Superb Krill Oil 2; Mega Omega 
3®; Omega 3-6-9 Flax Seed Oil lOOOmg; Hemp Oil lOOOmg; Omega 3-6-9 Complex 1206 mg; 
Omega 3 Fish Oil 1005mg; Ashwagandha KSM 66® 500mg; Omega 3 Salmon Oil lOOOmg; 

Nattokinase Serrapeptase; Venotonic; Odorless garlic 1000 mg. 

 أمراض الكبد:
 Cosm Enzymes; Hepanox Protect Detox®; Curcumin + Piperine 95%; Silymarin  

14000 mg; Aloe Vera; Omega 3-6-9 Flax Seed Oil 1000 mg; Hemp Oil lOOOmg; Essential Life 
Min; Premium Lecithin 1200mg; Glutamine lOOOmg; Arginine lOOOmg. 

 االضطرابات اللمفاوية:
 Venotonic Complex; Resvida® Resveratrol 100 mg; Resveratrol 100 mg;  

Active Q 10 Mega®Ubiquinol 100 mg. 

 االضطرابات الرئوية: 
 Astragalus Extract 450mg; Cordyceps 300mg; Reishi + Shiitake + Maitake; Active Q 10 Mega® 

Ubiquinol 100mg, Nattokinase Serrapeptase; Quercetin 500 mg; Glutamine lOOOmg. 

 :اضطرابات الرؤية
  Lutein 10 mg Zeaxanthin 2 mg; Vitamin C Immune Complex, Max Vision®. 

 :األمراض العظمية المفصلية



 MSM 1000 mg; Curcumin + Piperine 95%; Vegetable Glucosamine  
750mg; Antiarthritic; Hyaluronic Acid 100 mg; Artroforte®; Artroforte® Cream; Calcium + Vit D3; 

Cal + Mag + Zinc; Vitamin D3 2000 Ul; Vitamin D3 4000 UL 

 الزهايمر: 
 Neuromax®, Memory Max®, Neurotonic®; Premium Lecithin 1200 mg; Ginkgo Max Extract 
120mg; Active Q 10 Mega® Ubiquinol 100 mg; Odorless garlic 1000 mg; Ashwagandha KSM-66® 

500mg, L- Glutamine 1000mg. 

 انقطاع الطمث:
 Night Light lOOOmg; Rhodiola Extract 500 mg; Natural Vitamin E 400 Ul, Vitex 800, Myo Inositol 

750mg. 
 فقر الدم: 

Multimineral; Multivitamins Multiminerals; Geriatric Vita Min; Essential Life Min; Vitamin C 500 
Immune Complex. 

 فقدان الشهية:

 5 HTP 100 mg; Multivitamins Multiminerals. 
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 القلق: 

 Calm Depression; Rhodiola Extract 500 mg; 5HTP 100 mg; Memory Max®; Neurotonic®. 

 تصلب الشرايين: 
 CardioTonic; Active Q 10 Mega® Ubiquinol lOOmg; Q10 Gel + L-Carnitine + Lipoic Acid; Lipoic 
Acid + Biotin + Chromium; Resveratrol Resvida® 100mg; Resveratrol 100 mg; Wild garlic 1000 
mg; L-Carnitine 450mg; Venotonic Complex; Superb Krill Oil 2; Mega Omega 3 ®; Omega 3-6-9 
Flax Seed Oil lOOOmg; Omega 3-6-9 Complex 1206 mg; Omega 3 Fish Oil 1005 mg; Omega 3 

Salmon Oil lOOOmg; Nattokinase Serrapeptase. 

 السرطان: 
 Cordyceps 300mg; Astragalus Extract 450 mg; Curcumin + Piperine 95%; Resvida® Resveratrol 
100 mg; Resveratrol 100 mg; Active Q 10 Mega® Ubiquinol 100 mg; Q10 Gel + L-Carnitine + 

Lipoic Acid; Aloe Vera; Garlic Free Odor 1000 mg, L-Glutamine 1000 mg. 

 االرهاق: 
 Cal + Mag + Zinc; Magnesium 375 + B6. 

 ضعف الدورة الدموية:

Venotonic Complex; Ginkgo Max Extract 120mg; Neurotonic®; Neuromax '. 

 التهاب المثانة / التهابات المسالك البولية:

Renox Renal Detox®; Prostatofort®. 
 متالزمة القولون العصبي:التهاب القولون / 

Probiotic Complex; Cosm Enzymes; Mega Biotic®; Aloe Vera. 
 اإلمساك:

 Herbolax; Mega Biotic®; Probiotic Complex. 
 النقاهة:

 L-Glutamine 1000mg, L-Arginine 100mg; Korean Ginseng lOOOmg; Siberian Ginseng 
lOOOmg; Multiminerals Multivitamins; Geriatric Vita Min; Essential Life Min. 

 ، إلخ(:)الكحول، التبغ االقالع عن االدمان

5 HTP 100mg; Glutamine lOOOmg. 
 :االكتئاب

 Rhodiola Extract 500 mg; 5 HTP 100 mg; Memory Max®; Premium Lecithin 1200mg; Vitamin 
D3 2000 Ul; Vitamin D3 4000 Ul; Ashwagandha KSM-66® 500mg, Myo inositol 750mg; 
Curcumin + Piperine 95%. 

 :إزالة السموم
 Hepanox Protect Detox®; Renox Renal Detox; Green tea; Silymarin 14000 mg; Aloe Vera; 
Omega 3-6-9 Flax Seed Oil lOOOmg; Hemp Oil; Curcumin + Piperine 95%; Parasites®. 

 :اختالل الفلورا المعوية

Probiotic Complex; Mega Biotic®. 

 :السكري
 Diabestop; Lipoic Acid + Biotin + Chromium; Active Q 10 Mega® Ubiquinol 100 mg; 
Resveratrol 100 mg; Resvida® Resveratrol 100 mg. 

 :اإلسهال

 Probiotic Complex; Mega Biotic®. 

 :وذمةال
Venotonic Complex; Resvida® Resveratrol 10Omg; Astragalus Extract 450 mg; Renox Renal 
Detox®. Energizers: Multivitamins Multiminerals; Siberian Ginseng 500mg, Premium Siberian 



Ginseng lOOOmg; Korean Ginseng lOOOmg; Neuromax®; Ashwagandha KSM 66® 500mg; L-
Carnitine 500mg; Rhodiola 500 mg; Active Q10 Mega® Ubiquinol 100 mg. 

 :الهضم عسر

Probiotic Complex; Cosm Enzymes; Aloe Vera; Mega Biotic®. 
 البواسير:

 Venotonic Complex; Aloe Vera. 

 ارتفاع ضغط الدم:
CardioTonic; Active Q 10 Mega® Ubiquinol 100 mg; Lipoic Acid + Biotin + Chromium; Wild 
garlic 1000 mg; Resveratrol Resvida®; Resveratrol 100 mg; Superb Krill Oil 2; Mega Omega 
3®; Omega 3-6-9 Flax Seed Oil lOOOmg; Hemp Oil lOOOmg; Omega 3-6-9 Complex 1206 mg; 
Omega 3 Fish Oil 1005 mg; Omega 3 Salmon Oil 1 OOOmg. 

 الدم: دهونفرط كوليستيرول الدم وارتفاع 

Hepanox Protect Detox®; Silymarin 14000 mg; Omega 3-6-9 Complex 1206 mg; Wild garlic 1000 
mg; Omega 3-6-9 Flax Seed Oil 1000 mg; Hemp Oil lOOOmg; Omega 3 Salmon Oil 1000 mg; 
Omega 3 Fish Oil 1005 mg; Mega Omega 3®; Q10Gel + L-Carnitine + Lipoic Acid; Lipoic Acid + 
Biotin + Chromium; Cordyceps 300 mg; Aloe Vera. 

 قصور الغدة الدرقية:

Liquid Calcium; Calcium + Vitamin D3; Vitamin D3 2000 Ul; Vitamin D3 4000 Ul; Ashwagandha 
KSM 66® 500mg; Myo Inositol 750 mg. 

 مناعة منخفضة:
 Imunostim®; Echinacea Extract 500mg; Astragalus Extract 450 mg; Probiotic Complex; Mega 
Biotic®; Aloe Vera; Cordyceps 300mg; Reishi + Shiitake + Maitake; Active Q 10 Mega® Ubiquinol 
lOOmg; Curcumin + Piperine 95%, Vitamin C Immune Complex; Zinc50 mg; Vitamin D3 2000 Ul; 
Vitamin D3 4000 Ul. 
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 العدوى:

 Parasites®; Zinc 50 mg; Glutamine lOOOmg; Vitamin C Immuno Complex 500; Echinacea Extract  
500mg; Astragalus Extract 450 mg; Vitamin D3 2000 Ul; Vitamin D3 4000 III; Curcumin + Piperine 
95%. 

 العقم:

 Branca Ursului 4000; Myo Inositol; Vitex 800; Natural Vitamin E 400IU; Zinc 50 mg; Potent®; 
Siberian Ginseng 500 mg; Siberian Ginseng lOOOmg; Korean Ginseng lOOOmg. 

 األرق:

 Melatonin 3mg; Melatonin 5 mg; Calm Depression. 

 الغلوتين:، الالكتوزحساسية 
Mega Biotic®; Probiotic Complex; Cosm Enzymes; Aloe Vera. 

 :الذاكرة قويةت
Memory Max®, Premium DHA; Neurotonic®; Premium Lecithin 1200 mg; Ginkgo Max Extract 
120mg; Superb Krill Oil 2; Mega Omega 3®; Omega 3 Salmon Oil 1000 mg; Active Q 10 Mega®l 
00 mg; Neuromax®; Ashwagandha KSM 66® 500mg. 

 
 حصى المرارة:

 CosmEnzime; Aloe Vera. 

 السمنة:
L-Carnitine 500 mg; 5 HTP 100 mg; Hepanox Protect Detox®; Omega 3-6-9 Complex 1206 mg; 
Omega 3-6-9 Ulei de Seminte de In lOOOmg; RenoxRenal Detox; ActiveQ10Mega Ubiquinol 
lOOmg; QlOGel + L- Carnitine + Lipoic Acid; Lipoic Acid + Biotin + Chromium; Aloe Vera; Mega 
Omega 3®; Curcumin + Piperine 95%. 

 هشاشة العظام:

Vegetable Glucosamine 750mg; MSM lOOOmg; Artroforte®; Artroforte® Cream; Curcumin + 
Piperine 95%; Vitamin D3 2000 Ul; Vitamin D3 4000 Ul; Liquid Calcium; Calcium + Vit D3; Cal + 
Mag + Zinc; Hyaluronic Acid lOOmg. 

 التهاب البنكرياس:

 Lipoic Acid + Biotin + Chromium; Cosm Enzymes; Aloe Vera; Diabestop. 

 باركنسون:
 Memory Max®, Neurotonic®; Premium Lecithin 1200 mg; Ginkgo Max Extract 120mg; SOOmg; 
Resveratrol Resvida® 100 mg; Resveratrol 100 mg; Active Q 10 Mega® Ubiquinol 100mg; 
Rhodiola Extract 500 mg; Neuromax®; Ashwagandha KSM 66® 500mg; Glutamine lOOOmg. 

 األداء الرياضي:

Ashwagandha KSM-66® 500mg; BCAA 500mg; L-Arginine 1000 mg; L-Carnitine 500mg; 
LGIutamine 1000mg; Vegetable Glucosamine 750 mg; MSM 1000 mg; Mega Omega 3®; 
Multiminerals Multivitamins; Cordyceps 300mg; Korean Ginseng 1000mg; Siberian Ginseng 1000 
mg; Active Q10 Mega Ubiquinol 100 mg. 

 ل والرضاعة الطبيعية:الحم

Mega Omega 3®. 

 :التصلب المتعدد
 Memory Max®, Neuromax®; Neurotonic®, Premium Lecithin 1200 mg; Lipoic Acid + Biotin + 
Chromium; Active Q 10 Mega® Ubiquinol lOOmg; L-Carnitine 450 mg; Resvida® Resveratrol 100 
mg; Resveratrol 100 mg; Magnesium 375 + B6 PF; Curcumin + Piperine 95%. 

 :توتر واالجهادال



 Rhodiola Extract 500 mg; Memory Max®; Neuromax®; Calmo Depresin; 5HTP 100 mg; 
Magnesium 375 + B6 PF; Luminita Noptii lOOOmg; Neurotonic®; Mega Omega 3®; Ashwagandha 
KSM 66® 500 mg; Curcumin + Piperine 95%. 

 الفيتامينات والمعادن:
Multiminerals; Multivitamins Multiminerals; Geriatric Vita Min; Essential Life Min; Calcium + 
Vitamin D3; Cal + Mag + Zinc; Magnesium 375 + B6 PF; Vitamin D3 2000 Ul; Vitamin D3 4000 Ul;  
Natural Vitamin E 400IU; Vitamin C500 Immuno Complex, Zinc 50 mg. 

 الفيروسات والمناعة:

 Immunostim®; Mega Biotic®; Acerola C 500; Nas & Gat Syrup; Vitamin D3 2000 Ul; Vitamin D3 
4000 Ul; Echinacea Extract 500 mg; Astragalus Extract 450 mg; Probiotic Complex; Aloe Vera; 
Curcumin + Piperine 95%; Vitamin C Immune Complex; Quercetin 500mg; Zinc 50 mg. 

 الدوالي / التهاب الوريد الخثاري:

 Venotonic Complex; Cordyceps 300 mg; Resvida® Resveratrol 100 mg; Omega 3- 6-9 Complex 
1206 mg; Omega 3-6-9 Flax Seed Oil 1000 mg; Hemp Oil lOOOmg; Omega 3 Salmon Oil 1000 
mg; Omega 3 Fish Oil 1005 mg; Mega Omega 3®; Natural Vitamin C Syrup; Nattokinase 
Serrapeptase. 



₆  

B₈ Colina  

 دور الفيتامينات في الجسم
 

 دورها في الجسم
 

 A (Carotene)     األنسجة ؛ يزيد من المناعة؛ الحفاظ على سالمة ركسدة؛ يزيد حدة البصلألمضاد 
 العمى. يحمي منعلى صحة الجلد والشعر واألظافر؛ يسرع التئام الجروح؛  ويحافظ

C    skin; prevents scurvy, cataracts and hair vessels; . 

D     and balance calcium normal teeth; and bones healthy Maintains
calcium; prevents rickets, osteoporosis and osteomalacia. 

E     the maintains agent; antiplatelet and vasodilator Antioxidant;
flexibility of the arteries of the heart; role in reproduction and good 
functional of the prostate; maintain healthy hair and skin; prevents 

the risk of cardiac ischemia 

K     prevents coagulation; blood formation; prothrombin in Role
bleeding and bleeding. 

 
 

   It acts synergistically in the efficient functioning of the nervous 
system. Conversion of lipids and carbohydrates into energy 

   B₁ Muscle coordination; blood circulation; intellectual performance vitamin; 

diuretic. 

   B₂  
Tissue regeneration and oxygenation, antibody formation; increases 

acuity visual. Detoxification reactions; the health of the digestive 
system and blood capillaries; 

   B₃ preintampina pelagra. 

Nucleic acid synthesis; cell growth and division; hematopoiesis; reduces the 
risk of 

   Acidul folic congenital malformations in the fetus; prevents macrocytic anemia. 

Enzymatic reactions, steroid hormones; positively stimulates the health 
of the skin and hair. 

 

   B Coenzyme in the metabolism of amino acids and fatty acids; 
formation of antibodies and red blood cells; natural diuretic; 
prevents muscle spasms and peripheral neuritis. 

   Biotina Helps to use other vitamins; energy production; maintaining healthy skin and 
hair. 

    
Lipotropic effect - removes fat from the liver and toxic substances 
from the body, lowers cholesterol; lecithin formation; prevents 
atherosclerosis and alcoholic cirrhosis. 

 

   Inozitolul Lipotropic effect; synthesis of phospholipids from the nerve cell 
membrane; lecithin formation; prevents eczema. 

 فيتامين

B Vitamin Complex 

   B₅  

8

0 
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   B₁₀ PABA Hematopoiesis; protects the skin from the sun's rays; maintains the 

natural color of the hair; prevents the formation of wrinkles and graying. 

   B₁₂ Optimal function of bone marrow cells, hematopoiesis; in children it 
stimulates appetite, memory improvement; prevents anemia. 

 

Role in the body 
 

   Fe Essential in hematopoiesis; hemoglobin production; transports 02to 
muscles; prevents anemia. 

   Ca Bone and tooth health; transmission of nerve impulses; heart rate; 
contraction process - muscle relaxation; prevents rickets, 
osteoporosis. 

 

   Mg Bone skeletal health, nerve impulse transmission, muscle contraction-
relaxation, anti-stress, antidepressant role, prevents the formation of 
kidney and gallstones. 

 

   Zn Accelerates wound healing, preserving taste and olfactory 
sensitivity; immunostimulatory action; prevents prostate 
adenoma; protects the liver. 

 

   Se Antioxidant; reduces the risk of coronary heart disease; increases life 
expectancy and delays the degenerative processes of aging; role in 
male fertility. 

   P It enters the structure of bones and teeth; used in energy production; 
transmission of nerve impulses; memory. 

   I 
Necessary to regulate the function of the thyroid gland; essential for 
thyroid hormones that control the basal and growth; prevents 
endemic goiter, cretinism. 

   Cr  

 
Mn 

Cholesterol metabolism; reduces blood sugar; increases the 
body's energy; regulates body weight; prevents diabetes. 

Protein and lipid metabolism; energy production process; harmonious 
skeletal development, reproductive function; blood glucose regulation; 
immunostimulatory 

   Cu 
action; enzyme activator. 

Prevents rhythm disorders, regulates BP and cholesterol; protects bones and 

   Bor connective tissue; increases immunity; Fe use prevents anemia. 

Maintains healthy bones and teeth; improves reflexes; prevents 
osteoporosis, 

   K rickets. 

Regulates osmotic pressure in cells and acid-base balance, decreases 
TA; intervenes in the transmission of nerve impulses, muscle 
contraction and hormone secretion; 

   Mo protects against stroke. 

Minerals 



   Va It has an enzymatic function in the metabolism of Fe, carbohydrates and 
fats.Useful in metabolizing blood sugar; inhibits cholesterol formation; 
prevents heart disease. 
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 قائمة المنتجات

 

 على الترتيب األبجدي 

  رقم الصفحة
 اسم المنتج

28 ARGININE 1000 mg / 30 tb / 60 tb  

58 ASTRAGALUS EXTRACT 450 mg / 30 cps / 
60 cps 

 

28 BCAA 500 mg / 30 tb / 60 tb  

29 CARNITINE 500 mg / 30 tb  

58 CORDYCEPS 300 mg / 30cps / 60 cps  

60 VITAMIN D3 2000 Ul / 60 cps  

57 ECHINACEA Extract 500 mg / 30cps / 60 cps  

76 EVENING PRIMROSE 1000 mg / 30 cps / 60 
cps 

 

17 GARLIC Odorless 1000 mg / 30cps / 60 cps  

10 GINKGO MAX EXTRACT 120 mg / 30 cps / 
60 cps 

 

29 GLUTAMINE 1000 mg / 30 / 60 film tablets  

74 HIALURONIC ACID 100 mg / 30 tb / 60 tb  

63 KOREAN GINSENG 1000 mg / 30 tb / 60 
cps 

 

22 KRILL OIL 500mg / 30 cps  

10 LECITHIN 1200 mg / 30cps / 60cps  

31 LUTEINE 10 mg ZEAXANTIN 2 mg / 30 cps / 
60 cps 

 

11 MELATONINE 5 mg / 30 cps  

36 MSM 1000mg / 30 tb / 60 tb  

20 NATTOKINAZASERRAPEPTAZA / 30cps  

26 OMEGA 369 Flaxseed oil 1000 mg / 30 cps / 
60cps 

 

59 REISHI SHIITAKE MAITAKE / 30 cps / 60 
cps 

 

19 RESVERATROL 100 mg / 30 cps  

64 SIBERIAN GINSENG 1000 mg / 30tb / 60cps  

50 SILIMARINE 14000mg / 30tb  

36 VEGETAL GLUCOSAMINE 750 mg / 30 tb / 
60 tb 

 

19 VENOTONIC COMPLEX / 30 tb / 60 tb  

74 VITAMIN E Natural 400 Ul / 30 cps  



 

  

PRODUCT RANGE 
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in alphabetic order 
  

STANDARD PRODUCTS 

  

ALPHA LIPOIC ACID + BIOTINE + CR / 30 
cps 

16  

ALOE VERA 5000 mg / 30 cps 51  

ANTI ARTRITIC® / 30 cps 35  

CALCIUM + D3 VITAMIN / 30 tb 37  

CAL-MAG-ZINC / 30 tb 37  

CALMO DEPRESIN / 30 cps 13  

D3 VITAMIN 4000/60 cps 60  

DIABESTOP / 30cps 53  

ESENTIAL VITA-MIN / 30 tb 70  

GERIATRIC VITA-MIN / 30 tb 70  

HEMP Seed Oil 1000 mg / 30 cps 25  

HERBOLAX / 30 tb 41  

IMMUNOSTIM / 30 tb 57  

LIQUID CALCIUM / 30 cps 35  

MAGNESIUM 375 + B6 / 30 tb 13  

MELATONINE 3mg / 30 cps 11  

MultiMINERALS / 30 tb 69  

MultiVITAMINS and MultiMINERALS / 30 tb 71  

NEUROTONIC / 30cps 6  

OMEGA 3 SOMON OIL 1000mg / 30cps 24  

OMEGA 3 FISH OIL 1005 mg / 30cps 24  

PROSTATOFORT / 30 cps 69  

Q10 + CARNITINE + ALPHA LIPOIC / 30 
cps 

16  

SIBERIAN GINSENG 500mg / 30 cps 64  

ZINC 50mg / 60 tb 69  
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 TOTAL CARE® PRODUCTS 

 

 5 HTP 100 mg / 30 cps 12 
 ACTIVE Q 10 MEGA UBIQUINOL / 30cps 15 
 ARTROFORTE / 30 cps 34 
 ARTROFORTE CREMĂ / 100 ml 34 
 ASHWAGANDHA KSM 66 / 30 cps 65 
 CARDIOTONIC® / 30 cps 17 
 COSMENZIME / 30 cps 40 
 MEGA OMEGA 432 EPA / 288 DHA / 30 

cps 
23 

 MEMORYMAX® / 30 cps 6 
 MYO INOSITOL 750 mg / 30 cps 76 
 NEUROMAX® / 30cps 7 
 OMEGA 3-6-9 Complex 1206 mg / 30 cps 25 
 RESVIDA® RESVERATROL 100 mg / 30 

cps 
18 

 RHODIOLA Echivalent 7500 mg / 30 cps 12 
 SUPER BEAUTY® / 30 cps 73 
 VITEX 800 / 30 cps 75 

 
 

 

LIMFANOX DRENAJ 
DETOX® RESPIROX 
PULMONAR DETOX® 

PRODUCTS 

46 
47 

HEPANOX PROTECT DETOX® / 30 cps 48 
RENOX RENAL DETOX® / 30 cps 49 
PARASITES / 30 cps 52 

 TOTAL DEFENSE
® PRODUCTS 

CURCUMIN+PIPERINE 95% / 30 cps 33 

MEGA BIOTIC / 10 cps 43 

PROBIOTIC COMPLEX 10mld UFC / 30 cps 42 

QUERCETIN 500 mg / 30 cps 56 

VITAMIN C Immune Complex / 30 tb 55 

MAX VISION / 30C cps /60 cps 31 



 

 



Health from nature®
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tel.: 021 9863; 0372372200-99 

 
www.cosmopharm.eu 

facebook.com/CosmopharmRomania    instagram.com/cosmopharm.eu 
 

http://www.cosmopharm.eu/
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