
اولین و تنها قرص زیر زبانی تولید داخل 
ویتامین ب 12)سیانوکوباالمین( ۱۰۰۰ میکروگرم

جایگزیــن مناســب بــرای فــرم تزریقــی ب 12 An proper alternative form of injectable B12

کمبود ویتامین ب ۱2
اختالل عصبی ناشی از کمبود ویتامین ب ۱2

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 سندروم اشکال در جذب ویتامین ها یا 

بیمار یهای متابولیکی

•
•
•
•
•
•

قرص مکیدنی-جویدنی "آسه روال چری"
ویتامین ث طبیعی

پیشگیری و درمان در کمبود ویتامین ث.

تقویت دستگاه ایمنی.

ابتـال  از  پیشـگیری  بـه  کمـک  و  آنتی اکسـیدان 

بـه سـرطان.

بهبود شکستگی ها و زخم ها.

کمک به افزایش جذب آهن در کم خونی ها.

•
•
•

•
•

شرکت داروسازی سپید طب 
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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.

•

•
•

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.

•

•

•
•
•

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.

•
•
•
•
•



مقدار و نحوه مصرف:

بزرگساالن: 1000 میکرو گرم )1 قرص( در روز.

كـودكان: 1000 میکرو گـرم )1 قـرص( یـک روز در میـان بـه 

مـدت 7 تـا 12 روز.

Most people get enough vitamin B12 
through their diet, but deficiency may occur 
in certain health conditions (e.g, Poor 
nutrition, Stomach/ Intestinal problems, 
Infection, Cancer) Vitamin B12 sublingual 
tablet is quickly absorbed by the capillaries of 
sublingual, neither have the problem of being 
destroyed by gastric acid nor have the risks 
and difficulties of injection such as abscess 
and infection.

Cyanocobalamin (Vitamin B12) is used to 
treat deficiency of this vitamin. Vitamin B12 
helps body use fat and carbohydrates as an  
energy source and Builts new protein.
Cell proliferation in the gastrointestinal tract 
(mucosal lining cells), bone marrow (blood 
cell production) and nerve tissue (nerve cell 
production) is being done by vitamin B12.

هر قرص حاوی:

1000 میکروگرم )سیانوکوباالمین(         ویتامین ب 12 

Each Tablet Contains:

Vitamin B12 (Cyanocobalamin)       1000 mcg

اغلـب انسـان ها مقادیـر کافـی ویتامیـن ب12 را از راه رژیـم 
غذایـی خـود دریافـت می کننـد و کمبـود آن در اثـر برخـی 
شـرایط خاص )ماننـد تغذیه ناکافـی، ناراحتی هـای معده ای_ 

روده ای، عفونـت و سـرطان( ایجـاد می شـود.
قـرص زیر زبانـی ویتامیـن ب12 سـریعاً توسـط مویرگهای زیر 
زبـان جـذب شـده و مشـکل تخریـب توسـط اسـید معـده و 
همچنیـن مشـکالت و خطـرات همـراه بـا تزریق مانند آبسـه 

و عفونـت را نـدارد.

مصـرف  ویتامیـن  ایـن  کمبـود  درمـان  در  سـیانوکوباالمین 
می شـود. ویتامیـن ب12 بـه بـدن در تولیـد انـرژی از چربـی 
و کربوهیدرات هـا و نیـز سـاخت پروتئین هـای جدیـد کمـک 

می کنـد.
تکثیر سـلولی در دسـتگاه گوارش )سـلولهای مخاطی دیواره(، 
مغـز اسـتخوان )تولیـد سـلول های خونـی( و بافـت عصـب 
)تولیـد سـلول های رشـته های عصبی( با کمـک ویتامین ب12 

می گیرد. صـورت 

Indications:
Vitamin B12 deficiency in strict 
vegetarians with inadequate 
dietary intake.
Vitamin B12 deficiency in patients 
with malabsorption syndromes or 
metabolic disorders.
Megaloblastosis patients due to 
Nitrous oxide.
After gastrectomy or extensive 
ileal resection.
In Pernicious anaemia and other 
macrocytic anaemias.
In the Schilling test to investigate 
vitamin B12 absorption and 
deficiency states.
Neurological disorders due to 
vitamin B12 deficiency.

•

•

•
•

•
•

•

موارد مصرف:

افرادی که در  کمبود ویتامین ب ۱2، خصوصاً 

رژیم غذایی آنها کمتر از گوشت و فرآورده های 

حیوانی استفاده می شود.

جذب  در  اشکال  سندرم  دچار  که  بیمارانی 

ویتامین ها بوده و یا دچار بیماریهای متابولیکی 

هستند.

بیماران دچار مگالوبالستی ناشی از نیتروز اکساید.

پس از گاستروکتومی و یا برداشتن وسیع روده 

کوچک.

آنمی پرنیسیوز و سایر آنمی های ماکروسیستیک.

وضعیت   آن  بوسیله  که   Schilling تست 

اشکال در جذب ویتامین ب ۱2 و کمبود آن در 

بدن بررسی می شود.

اختالل عصبی ناشی از کمبود ویتامین ب ۱2.

Dosage:
Adults: 1000 mcg (1 Tablet) / day.

Children: 1000 mcg (1 Tablet) every other 

day for 7-12 days.
•

•

•

•

•

•

•

••


