
شرکت نانو الوند آراد

NANO ALVAND ARAD . CO



و تحت 37272با پشتوانه چندین سال تحقیق با شماره 1388شرکت نانو الوند آراد در تیر ماه 

موضوع مشاوره، خدمات، پژوهش، تولید و توزیع محصوالت نانو سیلور در بخش های صنعتی، 

کشاورزی، پزشکی، دامپروری و دام پزشکی، کشاورزی، محصوالت آرایشی و بهداشتی مجاز، بسته 

.  بندی و پوشاک نظامی در منطقه غذا و دارو واقع در ناحیه صنعت مورچه خورت شروع به کار کرد

این شرکت بنا به تحقیقات گسترده در سال های گذشته بالفاصله تولیدات خود در زمینه های نامبرده

را آغاز نمود و اکنون تعداد زیادی از محصوالت خود را به بازار فروش عرضه نموده است و 

همزمان واحد پژوهش شرکت کار تحقیقات خود بر روی محصوالت جدید که همگی دارای فن آوری 

کامال بومی و منحصر به این شرکت است را ادامه می دهد تا بتواند برگ هایی زرین بر تاریخ علمی 

.و صنعتی ایران عزیز بیفزاید

معرفی



اسپری ضدعفونی و ترمیم کننده زخم

زخم های حادثه ای ، زخم بستر ، زخم های دیابتی 

، آکنه ، عرق سوختگی و زخم های (3الی 1درجه )انواع سوختگی های حاد 

عفونی 

قارچ های زنانگی ، کشاله ران ، زیر بغل ، )قارچ های پوستی و زیر پوستی 

( زیر شکم

محصوالت





محصوالت

کرم مرطوب کننده مناسب پوست های آسیب 

دیده

اگزما، پسوریازیس ، شقاق مقعدی ، پوستهای 

خشک

ترک پاشنه پا، ترکهای روی پوست بعد از 

زایمان ، انواع زخم و سوختگی

برطرف کننده سیاهی زیر چشم و کبودیهای 

روی پوست 



محصوالت

هیدروژل پوشش دهنده زخم 

بریدگی و خراشیدگی / سوختگی و تاول 

رطوبت رسان پوست / آرایشی / آفتاب سوختگی 

2سوختگی درجه / زخم های دیابتی پا 

جراحی پالستیک صورت / زخم های مزمن 



20پد بازسازی کننده آسیبهای پوستی  تال 

:  ترکیبات 

وغن کالژن ، گلیسیرین ، اسید اولئیک ، روغن بادام ، ر
 E، ویتامین  Aدرخت چای ، عصاره آلوئورا ، ویتامین 

.و آب دیونیزه 

، افزایش جریان خون 20از مزایای استفاده از پد تال 
رسانی در موضع می باشد که این عمل باعث افزایش 

.  سرعت بهبودی با افزایش گرانولیشن می باشد

.انواع آسیبهای پوستی :  موارد مصرف 



محصوالت



محصوالت



محصوالت



محصوالت



محصوالت



محصوالت

واکسن دیسکوس



شدهخالصه ای از موارد تولید و تست های انجام 

دامداری و طیور: الف•

پایلوت مرغداری زیر پوشش رفته و در حال حاضر 1-400

مرغ بدون دارو و واکسن تولید می شود

سیف شده5ppmآلوده ترین بستر یعنی واحد مرغداری با -2

5ppmکنترل آلودگی بستر مرغداری با -3



خالصه ای از موارد تولید و تست های انجام شده

کشاورزی:ب•
ته و انجام تست بر روی تعدادی از بذر های کشاورزی که باعـث افزایش قدرت نامیه بذر گش-1•

.همچنین مانع از بروز بیماری های بذر زاد نیز می گردد

استفاده در بخش کشاورزی به عنوان جایگزین سموم شیمیایی-2•

ضد عفونی خاک گلخانه ها جهت مبارزه با بیماری های خاک زی-3•

افزایش ظول عمر و ماندگاری محصوالت در زمان انبارداری -4•

کنترل سفیدک خیار ،گل رز، فلفل و گوجه -5•

کنترل سفیدک حقیقی کلزا و گندم-6•

کنترل بیماری فوزاریوم ، لک قهوه ای ،سپتوریا، زنگ زرد،زنگ قهوه  ای گندم-7•

کنترل بیماری سیاهک آشکار و پنهان گندم-8•

کنترل اسکلروتنیا و کلزا-9•

افزایش ماندگاری گیاهان زینتی و قلمه گلها-10•



خالصه ای از موارد تولید و تست های انجام شده

بهداشتیصنایع آرایشی و :ج•

یجه سازمان محیط زیست بر روی زباله های عفونی بیمارستانی تست کامل انجام داده و نت-1•

گرفته است

تولید فیلترهای آب و هوا-2•

عفونت های بیمارستانی با این ماده سیف شده است-3•

کنترل آلودگی محیط هایی که جمعیت زیادی رفت و آمد میکنند-4•

سازمان آب تهران برای جایگزین کردن کلر فعالیت های گسترده ای را شروع کرده است-5•

تولید شامپو ضد باکتری-6•



تولید کرم ضد قارچ و باکتری-7•

تولید اسپری ضدجوش و سوختگی و قارچ های بدن انسان-8•

تولید مایع ظرفشویی ضد قارچ و باکتری-9•

کاشی انتی باکتلایر-10•

چینی آالت آنتی باگتلایر-11•

رنگ دریایی آنتی باکتلایر -12•

رنگ اتاق عمل آنتی باکتلایر-13•







ه ها  دی  ی  ای  مدارک و ت 















نمایندگی ها

• نماینده فروش اصفهان 

• نماینده فروش اصفهان 
شرکت کیمیا میرماه سپاهان 

031-36279186, 031-36270429: تلفن 
09107633474همراه 

•

• نماینده فروش تهران 

• نماینده فروش تهران 
شرکت ناوک شیمی پخش 

2طبقه چهارم واحد49پالک (بخارست)تهران میدان آرژانتین،ابتدای احمد قیصر: آدرس
02188247873و 02188247872: تلفن

02188731256فکس 
آقای مختاری 09120194537همراه 

http://www.navakchem.com 



تماس با ما

آدرس

میدان : دفتر تهران55خیابان چهارباغ پایین، ساختمان الله، طبقه اول، پالک : دفتر اصفهان 

2، طبقه چهارم، واحد 49، پالک (بخارست)آرژانتین، ابتدای احمد قصیر

تلفن

031-34463069

09131132785

پست الکترونیکی

http://www.nivasha.ir

info@nivasha.com



آنچه توانسته ايم 

لطف خدا بوده 
است                                                                                                              

لطف خدا بوده است                                         

با سپاس  فراوان  از  توجه  شما    



THANK YOU FOR YOUR ATTENTION THANK YOU FOR YOUR ATTENTION 


