
قرص جویدنی-مکیدنی آسه روال چـری 500 میلی گرم 
)حاوی 125 میلی گرم ویتامین ث طبیعی(

عامل پیشگیـری و درمـان در کمبود ویتامین ث
تقویت دستگاه ایمنی

آنتی اکسیدان و کمک به پیشگیـری از ابتال به سـرطان
ــود  ــد بهب ــر در رون ــا و موث ــتگی ها، زخم ه ــود شکس بهب

بیماری هــای مزمـــن
کمک به افـزایش جذب آهن در کم خونی ها

•
•
•
•

•
شرکت داروسازی سپید طب 

پودر "الکس اکتیو® "
پودر پسیلیوم و انجیر

فیبر محلول در آب برای اضافه وزن و چاقی.

رفع احساس گرسنگی.

پاکسازی دستگاه گوارش و تنظیم چگالی مدفوع.

کمک بسیار مؤثر در مبارزه با اسهال و یبوست.

پاکسازی سیستم لنفاوی.

کاهش خستـگی، استـرس و میگـرن.

•
•
•
•
•
•

قرص "های  رست® "
)5 گیاه: سنبل الطیب، گل ساعتی، رازک، قاشقک، 

بابونه(

جهت تسکین درد، گرفتگی و ضعف عضالت و 

اختالالت روحی مانند تنش های عصبـی که سبب 

خستـگی و بی خوابی می شوند.

کاهش استرس های ذهنی و ایجاد خواب آرام.

بهبود کارکرد سیستم عصبی.

•

•
•

" B12 قرص زیر زبانی "ویتامین
اختالل عصبی ناشی از کمبود ویتامین ب 12.

بیماران دچار مگالوبالستی ناشی از نیتروز اکساید.

پس از گاستروکتومی و یا برداشتن وسیع روده 

کوچک.

آنمی پرنیسیوز و سایر آنمی های ماکروسیستیک.

بیماران دچار سندرم اشکال در جذب ویتامین ها 

یا بیماری های متابولیکی.

•
•
•

•
•

قرص )پرو ویتامین آ( "بتا-کاروتن"
پیشگیری و درمان کمبود ویتامین آ.

کاهش روند تخریب لکه بینایی مرتبط با سن.

پیشگیری بیماریهای ایسکمیک قلبی.

پیشگیری در انواع سرطانها.

آنتی اکسیدانت.

بهبود عالئم و کاهش حساسیت به نور در بیماران 

.Erythropoietic protoporphyria مبتال به

•
•
•
•
•
•

قرص جویدنی "مالتونین "
کـودکان  در  خواب  اختـالالت  درمان  به  کمک 

عقب ماندگی  ماننـد  نورولـوژی  مشـکالت  با 

ذهنی، اوتیسم.

کمک به درمان بی خوابی در سالمنـدان.

بهبـود کیفیـت خواب در افـراد سالم.

کمک به رفع اختالالت خواب در اثر مسافرت های 

هـوایی.

•

•
•
•

قرص مکیدنی-جویدنی "ال.اکتیو® "
درمان کمکی در بیماریهای قلب و عروق و بیماران 

مبتال به آنژین صدری ویا عروق محیطی.

درمان کمکی در اختالالت عصبی.

درمان کمکی در اختالالت جنسی.

مؤثر در درمان اختالالت تیروئید.

بهبود عملکرد ورزشی.

کمک به کاهش اشتها.

•

•
•
•

 •
•

کپسول "کیتوزان"
کمک به کاهش وزن.

کمک به کاهش کلسترول خون.

افزایش قدرت فیزیکی بدن.

•
•
•

•
•
•
•
•
•

کپسول "ول مود "
آرام بخش.

کمک به رفع بی خوابی یا اختالالت خواب

رفع تحریک پذیری عصبی.

کاهش حالت آسم اسپاسم گونه.

کاهش عالئم سردرد و میگرن.

دهنـده  آرام بخـش دردهـای قاعدگـی و کاهش 

عــوارض یائسـگی مانند گر گرفتگی و اضطراب.

کپسول "سپید طب  کربوبالک® "
کمک به کاهش وزن بدن.

دارای خاصیت ادرار آور.

کمک به کاهش قند خون.

کمک به کاهش کلسترول خون.

•
•
•
•

پودر "سیترونید® "
بهبود متابولیسم پروتئین ها در بیماریهای روده ای.

کمک به بهبود عالئم بیماری آلزایمر.

کمک به رفع ضعف عضالنی و خستگی مفرط.

افزایش توانایی در تمرین های ورزشی و بدنسازی.

کمک به کاهش قند خون در افراد مبتال به دیابت.

•
•
•
•
•

کپسول "چای سبز فیتوزوم "
بهبـود عملکـرد و بـاال بـردن هوشـیاری و کارایی 

مغزی.

کمـک بـه درمـان ناراحتی هـای گوارشـی ماننـد 

بهـم ریختگـی معـده، تهـوع و اسـهال.

کاهش وزن.

ضد سرطان و کمک به پیشگیری از ابتال به سرطان.

ناراحتی های عروقی و کاهش دهنده فشار خون.

•

•

•
•
•
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کپسول "آرژی کپ®  500 -1000"
)ال-آرژنین(

کمک به ترشح هورمون رشد.

کاهش میانگین فشار خون سیستولیک.

مکمل درمان در هایپرآمونمیا و دفع آمونیاک.

تسریع بازسازی بافت های آسیب دیده.

کمـک به بهبـود عملکرد جنسـی در خانم ها و آقایان.

•
•
•
•
•



•

•
•

•

•

موارد مصرف:

ــان در  ــگیری و درم ــل پیش چری عام روال  ــه  آس

کمبــود ویتامیــن ث.

تقویت دستگاه ایمنی.

آنتی اکســیدان و کمــک بــه پیشگیـــری از ابتـــال 

بــه ســرطان.

بهبـــود شکســـتگی ها، زخم هـــا و موثـــر در 

ــن. ــای مزمـ ــود بیماری هـ ــد بهبـ رونـ

کمک به افزایش جذب آهن در کم خونی ها.

مقدار و نحوه مصرف:

1 قرص دو بار در روز 

Acerola contains 1000-2330 mg of vitamin C 
per 100 grams. Vitamin C is an essential 
coenzyme required for normal metabolic 
function. It is important for collagen formation 
and tissue repair. Vitamin C is involved in 
tyrosine metabolism, folic acid conversion, 

carbohydrate metabolism, synthesis of lipids 
and proteins, iron metabolism, resistance to 
infections, and cellular respiration. Vitamin C 
also acts as an antioxidant.

Each Sublingual Tablet Contains:

Acerola Cherry                                             500 mg 
(Eq 125 mg natural Vitamin C)

هر 100 گرم آســـه روال حـــاوی 1000 تـــا 2330 میلی گرم 
فعالیت هـــای  در  ویتامیـــن ث  می باشـــد.  ویتامیـــن ث 
متابولیکـــی طبیعی بعنـــوان یک کوآنزیم الزم می باشـــد. 
در شـــکل گیری کالژن و بازســـازی بافت هـــا بســـیار مهم 
اســـت. در متابولیســـم تیروزین درگیر است. در متابولیسم 
اســـید، ســـنتز لیپیدها و  تبدیل فولیک  کربوهیدرات هـــا، 

پروتئین ها، متابولیســـم آهـــن، ایجاد مقاومـــت در برابر 
عفونت هـــا و تنفس ســـلولی نقـــش مهمی داشـــته و به 

عنـــوان آنتی اکســـیدان عمـــل می نماید.

Dosage:
1 tablet twice a day Indications:

Acerola cherry is used to treat or prevent 
scurvy (deficiency of Vitamin C).
Increasing the activity of immune 
system.
As an Antioxidant and preventing  
agent of cancer.
Increasing the healing rate of 
wounds and burns.
Increasing Iron absorption from 
the gastrointestinal tract.

•

•

•

•

•

هر قرص حاوی:

آسـه روال چـری                                                                500 میلی گرم 
)حاوی 125 میلی گرم ویتامین ث طبیعی(

••


