




مقدمه

هایمکملوداروتولیدهدفبا1386سالدرنیاطبسپیدشرکت
راهبهتصمیم1390سالاواخردر.گردیدتاسیسکشورداخلدرغذایی
اینتحقیقاتیآزمایشگاه1391شهریوردرونمودتحقیقاتیآزمایشگاهاندازی
.ردیدگافتتاحصنعتاینپیشکسوتانواساتیدازجمعیحضورباشرکت

وقراردادیبصورتغذاییمکملوداروتولیداصولیموافقتاخذباهمزمان
ذاخبهموفق،کرجنظرآبادصنعتیشهرکدرداروسازیکارخانهتأسیس
.گردیدگیاهیهایدارووغذاییمکمل،داروییمحصول46تولیدپروانه



این(گیاهیداروهایوغذاییمکملدارویی،)محصول18حاضرحالدر
خواهدعرضهبازاربهجاریسالدرمابقیوگردیدهعرضهبازاربهشرکت

.شد
متوالیسالدوطیآزمونطبسپیدنامبهشرکتاینتحقیقاتیآزمایشگاه

دارووغذاهمکارآزمایشگاهیتخصصیمجتمعبرترینومجهزترینعنوانبه
طبقبهداشتیآرایشیوغذاییمکملدارویی،موادکیفیکنترلزمینهدر

وغذاسازمانهایالعملدستوروالمللیبینوملیاستانداردهایآخرین
وغذاکنترلمرجعآزمایشگاههایمرکزتوسطوشدهشناختهوزارتدارو
ارو،دکنترلفعالیتدامنهدرمجازآزمایشگاهعنوانبهدارووغذاسازماندارو

.استگردیدهتاییدبهداشتیآرایشیهایفراوردهومکمل



750)ادنظرآباستراتژیکیمنطقهدرانبارهاییشرکتاینتجهیزاتدیگراز
گمرکبهمناطقایننزدیکیدلیلبهاست،که(متر850)گرمدرهو(متر

نتقالاموجباتپایتختبهنزدیکیبزرگراهها،بهسریعدسترسی،شهریار
.استآوردهفراهمرامحصوالتواولیهموادآسانوسریع
:بهمجهزوGSPاستانداردبامطابقمذکورانبارهایاستذکرشایان

امنیتیهایدوربین•
رطوبتودمانشانگرهای•
دماکنترلامکانباسرمایشیوگرمایشیسیستموهواتهویه•
امنیتینیروی•
ایرالک•
لیفتراک•
دماونوربندیعایق•

.استگردیدهتائیددارووغذاسازمانتوسطکه









:موجود در بازارمحصوالت

( گیاهی% 100پودر الکساتیو )اکتیو -الکس•

جویدنی مکمل ورزشی کمک به افزایش-قرص مکیدنی) اکتیو -ال•

(متابولیسم بدن

(قرص زیر زبانی)12ب •

هبود و آرژنین تقویت قوای جسمی و تسریع در ب-کپسول ال)آرژی کپ •

(بازسازی بافتهای آسیب دیده 

(قرص پرو ویتامین آ)بتاکاروتن •

(قرص جویدنی تنظیم هورمون خواب)مالتونین •



،دارانصدفاسکلتونهایاگزوخارجیسختپوستعصاره:چیتوزان•

الغریووزنکنترل-بدنقندوچربیدفعخاصیت

طبیعی%100ثویتامینجویدنیمکیدنیقرص:روالآسه•

وسازیخونبهکمکمکیدنیجویدنیقرص:12ب+اسیدفولیک•

بدننیازموردآهنتامین

ازیبازسوبهبوددرتسریعسیترولینالپودریساشه:سیترونید•

دیدهآسیببافتهای



(کاهش اشتها و الغریجویدنی -قرص مکیدنی) هربوفیبر •

وپر آنتی کپسول چای سبز با تکنولوژی فیتوزوم، س)گرین تی فیتوزوم •

(  اکسیدانت و کنترل وزن

(آرامبخش) کپسول سه گیاه : ول مود •

واب آرامبخش بهبود دهنده کیفیت خ)کپسول پنج گیاه : رست –های •

(و کمک به درمان پای بی قرار

ک به کپسول گیاهی لوبیا سفید دفع کربوهیدات و کم: کربوبالک •

الغری 



























مکیدنی –جویدنی قرص 
گرممیلی3000هربوفیبر سپید طب 

ابلقکهباشدمیکربوهیدراتهاگروهازهافیبر
بهبودبرایآنهامصرفولینیستندجذب

تحقیقات.استضروریگوارشدستگاهعملکرد
نقشفیبرهامصرفکهاستدادهنشانعلمی

.ارددخونچربیوقندمیزانتنظیمدربسزایی

:  حاویگرمی3مکیدنی _جویدنیقرصهر 
گرم میلی2000اینولین

گرم میلی1000(FOS)فروکتواولیگوساکارید



:مصرف موارد 
(  کاهش یبوست) بهبود  عملکرد دستگاه گوارش 

کاهش تری گلسیرید
کاهش چربی خون

کمک به کاهش وزن در رژیمهای الغری خصوصا در اطفال و نوجوانان 
کاهش خطر ابتال به سرطان کولون 

: مزیت 
ایمنی مصرف در سالمندان و اطفال 

:مقدار و نحوه مصرف 
قرص9تا 7روزانه: بزرگساالندرمان یبوست در 

قرص7تا 5روزانه  : گلسیریدتری کاهش 
قرص3وعدههر و وعده3قرص منقسم در9روزانه : چربی خون کاهش 

همراه بروشور عددی به 5بلیستر 6: بندیبسته



Camelliaگیاهبرگهایکردهدم
Sinensisکشورهایدرکهسالهاست

دهنوتایلندژاپن،چین،جملهازآسیایی
واستاستفادهموردنوشیدنیعنوانبه

اثباتبهمادهاینبرایبسیاریخواص
دلیلبگیاهتأثیربیشتریناست،رسیده
کهباشدمیآندرموجودفنلهایپلیوجود
بهفیتوزومتکنولوژیکاربردبااثراین

محصولاین.استیافتهافزایشمراتب
ئینکافبدونفیتوزومگرممیلی600حاوی
بتنسکهاستافرادیبرایمناسبواست

.حساسندکافئینمصرفبه
بالفنوپلیترکیبدادهنشانتحقیقات

ملکردعوکاراییفزایشاباعثهافسفولیپید
.شودمیطبیعیمولکولهای

نولفپلیترکیبکهفیتوزومتکنولوژی
بموجباشدمیفسفولیپیدباسبزچای

وندردرفنولهاپلیاختصاصاًکهگردیده
اثراتطریقاینازوشدهواردفیتوزومها

یجاداباالتربجذدنبالبهرابهتریدرمانی
.نمایند

سبزچایفیتوزومکپسول



درودباشمیمعمولمصرفشکلبرابردوفیتوزومتکنولوژیدرشدهایجادخونیغلظت
.باشدمیترطوالنینیزخوندرنآموثرهموادثباتوخفظروشاین

:مصرفموارد
سرطان وکمک به پیشگیری از ابتال به سرطانضد •
ضد چاقی•
خاصیت آنتی اکسیدانت•
کمک به تنظیم اسید اوریک خون •
ضد التهاب •
بهبود عملکرد کبد •
کاهش میزان کلسترول خونکمک به •
و دنداندهان پوست،،کمک به حفاظت از استخوان•

: مقدار ونحوه مصرف
.شودآب مصرف همراه بهکپسول  2-1روزانه 

عددی به همراه بروشور 15بلیستر 2: بندیبسته 



:باشدمیزیرمقادیربهموادحاویکپسولهر

Passifloraساعتیگلعصاره incarnata L Extract گرممیلی100((
Valerian))الطیبسنبلعصاره officinalis L Extract200
گرممیلی

)Extract)رازکعصاره Humulus Lupulus L100
گرممیلی

مودولکپسول

وبودهآرامبخشگیاهسهحاویفرآوردهاین
یعصبمشکالترفعجهتطبیعیحلراهیک

.اشدبمیعصبیهایتنشازناشیبیقراریهایو

2شکلبهمودولتجارینامبافرآوردهاین
بهعددی30بندیبستهدرعددی15بلیستر
.گرددمیعرضهجعبهدربروشورهمراه



مشکالترفعجهتطبیعیحلراهیکوبودهآرامبخشگیاهسهحاویفرآوردهاین
.باشدمیعصبیهایتنشازناشیبیقراریهایوعصبی

:مصرفموارد
بخشآرام•
خلقیبدوعصبیهایتنشازناشیخوابیبیرفعبهکمک•
آلودگیخوابوخستگیعوارضبدونطبیعیخوابایجاد•

:مصرفنحوهومقدار
لمعمومصرفمقداراماگردد،میمشخصپزشکتوسطمصرفنحوهومقدارکلیبطور
:استزیربشرح

.گرددمصرفپزشکنظرطبقیاوخوابازقبلکپسولعدد1•



گرممیلی500روال چریآسهقرص 
ویتامین ث طبیعی 

Ascorbic Acid Is Not Vitamin C

کردعملورشدبرایکهاستآبدرمحلولویتامینیکاسیدآسکوربیکیاCیتامینو
.استالزمبدنطبیعی

رینمهمتازواستالکترونکنندهحملیکبدنشیمیاییواکنش هایدرویتامیناین
.استاکسیدان هاآنتی
شکیلتدرکهاستپروتئیننوعیککالژن.داردنقشکالژنتشکیلدرویتامیناین

یادهماین.کندمی شرکتبافت هاترمیمدرنیزوخونیعروقرباط ها،تاندون ها،پوست،
.استبدننیازمورداکسیدان هایآنتیمهمترینازیکیمغذی،



:مصرفموارد

ثویتامینکمبوددردرمانوپیشگیری•
ایمنیدستگاهتقویت•
پیریضدوسرطانبهابتالازپیشگیریبهکمکواکسیدانآنتی•
آنفوالنزاوسرماخوردگیدرخصوصابدنایمنیسیستمعملکردبهبود•
وهازخمها،شکستگی،شدیدسوختگی هایمانندصدماتیدردرمانبهکمک•

مزمنبیماری های
هاخونیکمدرآهنجذبافزایشبهکمک•

:مصرفنحوهومقدار
غذااز قبل ترجیحاً روزبار در 4-3و وعدههر در قرص1-2

عددی به همراه بروشور 12بلیستر 3: بندیبسته 



گرممیلی500کربوبالکر کپسول 

گرممیلی500فاسئولوس ولگاریس              
گرممیلی0/05آمینوات     وانادیم 

گرممیلی0/1پروتینات       کرومیوم 

(اریسنام علمی فاسئولوس ولگبا )معمولی لوبیای 
ای تمامی لوبیاهای خشک یا زراعی و لوبیاه شامل 

تم ادی این لوبیا س الهای م. باشدمیسبز یا فرنگی 
و است که بعنوان غذای اصلی در آمریکای جن وبی

و امروزه بعنوان خط اولگردیده میمرکزی مصرف 
.شودمیکاهنده وزن شناخته های فرآورده



شکستهمانع(آمیالزآلفاآنزیم)پانکراسوبزاقدرموجودطبیعیآنزیمعملمهاربالوبیا
افهاضوبیشترکالریجذبازممانعتنتیجهدروسادهقندهایبههاکربوهیدراتشدن
.کنندمیکمکطبیعیسطحدرخونگلوکزحفظبهوانادیوموکرومفلزات.گرددمیوزن

:مصرفموارد

وزنکاهشدرنتیجهوکربوهیدراتجذبکاهش•
خونقندآورندهپایین•
کلسترولآورندهپایین•

:مصرفنحوهومقدار

.نماییدمیلکپسولعدد2تا1کربوهیدراتحاویغذایوعدههرباهمراه
بروشورهمراهبهعددی15بلیستر2:بندیبسته



رست-کپسول های
های زندگی روزمره سبب مش کالت جس می و استرس

. گردن دخوابی و گرفتگی عضالت میروحی از جمله بی
ه ای طبیع ی ک ه لذا در این راستا استفاده از ف رآورده

عاری از هر گونه عارض ه ج انبی مبن ی ب ر وابس تگی 
.باشند بسیار موثر خواهند بودمی

( GABA)گیاه آرامبخش است که با عمل مشابه آگونیست گاب ا 5از رست ترکیبی –های
والررین. گ رددم یسبب کاهش فشارهای عصبی و ایجاد اثرات آرامبخش و ضد اضطراب 

ک ه بط ور بخ ش اس ت اث رات آرامیکی از م وثرترین گیاه ان داروی ی در زمین ه داش تن 
ور کن د و بط م یو همچنین به عنوان یک ش ل کنن ده عم ل شود میاستفاده ای گسترده

ست که تقویت کننده قوی اعصاب ااسکولکپ. شودمیاستفاده خوابی بیمعمول در موارد 
ده اس ت مواد اضافه شبه این فلوراپسیها اینعالوه بر . و ضد تشنج داردبخشی آرامتاثیر 

وثر در نی ز م گیاه بابونره . ش ودمیاستفاده آور بخش وخوابآرامکه بطور سنتی به عنوان 
ایجاد خواب طبیعی و آرام و گیاه رازک بط ور خ اص در درم ان  اخ تالالت روح ی مانن د 

.موثر استقراری بی



:هر قرص حاوی 
گرممیلی200عصاره گل ساعتی

گرممیلی200عصاره  سنبل الطیب           
گرممیلی150عصاره رازک                           

گرممیلی100عصاره قاشقک                                          
گرممیلی50عصاره بابونه                                    

:مصرفو نحوه مقدار 
قرص یک ساعت قبل از خواب 2ا تا 

:مصرفموارد
کهعصبیهایتنشمانندروحیاختالالتوعضالتضعفوگرفتگیدرد،جهت•

.شوندمیخوابیبیوخستگیسبب
آرامخوابایجادوذهنیهایاسترسکاهش•
.شودمیخوابیبیبهمنجردردکهوپذیریتحریکاضطراب،کاهش•
.عصبیسیستمبهبود•

عددی به همراه بروشور 15بلیستر 2: بندیبسته 



گرممیلی500کیتوزانکپسول

پلیآمینوترکیبیکواقعدرکیتوسان
تانپوسسختپوستدرکهاستساکارید

یپوستانسختپوستازویافت می شود
ومیشوداستخراجمیگووخرچنگمانند

قابلرژیمیفیبرهایمانندنیزکیتوسان
بررامثبتیتاثیراتامانیستهضم

.می گذاردفردروده ای-معده ایسیستم
ری هایباکتفعالیتبرهمچنینکیتوسان

.داردمثبتتاثیررودهدرموجودمفید
واستیونیمثبتباردارایکیتوسان

لزاتفکلسترول،ذخیره،چربیباتواندمی
ازراآنهاوشودباندسمیموادوسنگین
.نمایدحذفجذبپروسه

:حاویکیتوزانکپسولهر

گرممیلی500کیتوزان

گرممیلی100کرومیوم



: مصرفموارد 
کاهش وزن•
کاهش چربی خون•
درمان کمکی در دیابت به دلیل تاثیر بروی جذب گلوکز •
موثر در درمان نارسایی کلیوی•

:مصرفمقدار و نحوه 
:مقدار مصرف معمول بشرح زیر است

عدد کپسول ترجیحاً همراه غذا 2-3

عددی به همراه بروشور 15بلیستر 4: بندیبسته 



عرضهمحصوالت سپید طب نیا که به زودی به بازار 
:  خواهند شد



Product Name Generic Name Dosage Packaging

Biotin Biotin 1000mcg 30 Tabs 

Selenium Selenium Yeast 200mcg 30 Tabs 

Vitamin B17 Amygdaline 500mg 30 Caps

JointFlex® Glucosamine, 
Chondroitin, Avocado , 
Bromelaine, Turmeric 

1600mg 30 Caps

Green coffee bean Green Coffee Bean 500mg 30 Caps

L-Burner® L-carnitine fumatate , 
Green tea , caffeine 

1200mg 30 Tabs 

Oxbile Oxbile 500mg 30 Tabs 

Melisa Lemon Balm 395mg 30 Caps

Pycnogenol® Pinus pinaster 100mg 30 Caps

Hyalluronic Acid Sodium Hyaluronate 200mg 30 Caps

Colostrums Colostrum 500mg 30 Tabs 

Pro Vitamin B15 DMG (Di methyl glycine) 500mg 30 Caps



Product Name Generic Name Dosage Packaging

Full Red Vit® Iron, Zinc, Copper 

(chelat) folic acid 

,vit C

520mg 30 Tabs

Cassia Nomame Cassia Nomame 400mg 30 Caps



Brand Name Generic Name Dosage Packaging

Serostop® Paroxetine 20,40 mg 30 Tabs

Apriteb® Aprepitant 80, 125mg 3 Caps

Tikateb® Ticagrelor 90mg 60 Tabs

Rosuteb® Rosuvastatin 20, 40mg 28 Tabs

NA Escitalopram 5,10mg 28 Tabs

لیست داروهای داروسازی سپید طب نیا 



موفقیتیبا آرزو


