
دارای سه خط تولید 

(قرص و کپسول)جامدات

(شربت، قطره و سوسپانسیون)مایعات

(پماد و ژل)نیمه جامدات 



داروهای مکمل



قرص کالمرز

پیشگیری و درمان پوکی استخوان-1

کمک به افزایش رشد طولی استخوان ها در سنین رشد و بلند شدن قد-2

ان بارداری کمک به تامین کلسیم ، منیزیم ، زینک و ویتامین د مورد نیاز بدن به ویژه در دور-3

و شیردهی

پیشگیری و درمان گرفتگی عضالت در ورزشکاران-4

کاهش اضطراب و افسردگی در خانم ها به دلیل وجود منیزیم -5

:اجزای تشکیل دهنده

میلی گرم 400(                      به صورت کلسیم کربنات)کلسیم 

میلی گرم150(                به صورت منیزیم هیدروکساید)منیزیم 

میلی گرم 5(          به صورت زینک سولفات مونو هیدرات)روی 

واحد بین المللی100(                            کوله کلسیفرول)3ویتامین د



: مکانیسم اثر 
می باشد که 3این فرآورده یک مکمل غذایی شامل مقادیر مورد نیاز روزانه کلسیم، منیزیم، روی و ویتامین د

کلسیم ، فراوان ترین ماده معدنی موجود در بدن است که نقش اصلی . جهت استحکام استخوان و دندان کاربرد دارد
کلسیم در انقباض عضالت، آزاد سازی .آن در ساخت وحفظ استخوان ها ، دندان ها و فعالیت آنزیم ها می باشد 

نوروترانسمیترها و انتقال پیام عصبی ، تنظیم ضربان قلب و لخته شدن خون نیز نقش داشته و محرک فعالیت 
. مکمل کلسیم در جلوگیری از بروز پوکی استخوان نقش دارد. ترشحی غدد درون ریز و برون ریز هم می باشد 

مصرف کلسیم کافی در دوران بارداری و شیر دهی، دوران یائسگی و بعد از آن و درکودکان و سالمندان از اهمیت 
ر منیزیم ، این ماده معدنی در تشکیل کریستالهای استخوانی موثر بوده و ازآنجائی که بیشت. ویژه ای برخوردار است

.منیزیم موجود در بدن در استخوان ها ذخیره شده است ، می تواند در سالمت استخوان نقش بسزایی داشته باشد 
.منیزیم نقش حیاتی در رشد استخوان ها داشته و بیشترمنیزیم موجود در بدن در استخوانها ذخیره می گردد

زینک ، یکی از مواد معدنی ضروری برای بدن بوده که برای ساخت کالژن که پروتئینیرشته ای بوده و در استحکام 
، یک ویتامین محلول در چربی می باشد که 3ویتامین د.بخشی  بافت پوست و استخوان موثر است،کاربرد دارد

در غیاب این ویتامین جذب کلسیم به درستی . مهمترین نقش آن کمک به جذب روده ای کلسیم و فسفر می باشد 
.انجام نمی گیرد

: مصرف در دوران بارداری و شیردهی 
.   توصیه میگردد مصرف این فرآورده در دوران بارداری و شیردهی زیر نظر پزشک صورت گیرد

:مزیت نسبت به سایر فرآورده های بازار 
این فرآورده با مصرف کمترین تعداد قرص در شبانه روز نیاز بدن برای تامین مقدار مناسبی از کلسیم ، منیزیم

.را برطرف می نماید 3، زینک و ویتامین د
:عوارض جانبی 

اکثر عوارض جانبی ناشی از این فرآورد بر اثر مصرف بیش از حد . عوارض مربوط به این فرآورده بسیار نادر می باشد
آن می باشد 

:مهمترین عوارض می توان به موارد زیر اشاره کرد
.  تهوع، استفراغ مداوم، اشکال در دفع ادرار، خواب آلودگی و ضعف از عوارض بسیار نادر این فرآورده است

یبوست، خشکی دهان، سردرد مداوم، تشنگی زیاد، تحریک پذیری، کاهش اشتها، افسردگی، احساس طعم فلزی در 
دهان، ضعف و خستگی، توهم، خواب آلودگی شدید، افزایش یا کاهش غیر عادی فشار خون، حساسیت چشم و 

، پوست به نور، قرمزی چشم و پلک



رد ضربان قلب نا منظم، درد استخوان، اسهال، خارش، پوست، تغییر در خلق و خو، کاهش میل جنسی، د

وارضی می عضالت، وجود پروتئین در ادرار، کاهش وزن،آبریزیش بینی، گرگرفتگی و اختالل درتنفس از ع

.باشند که در اثر مصرف بیش از حد فرآورده، بالفاصله و یا در طوالنی مدت ایجاد می گردند

:تداخل اثرات 

ه این کلسیم و زینک جذب بسیاری از داروهای دیگر را به تاخیر می اندازند لذا توصیه می گردد ک

ماری در موارد ابتالء به سنگ های کلیه و بی.ساعت فاصله از سایر داروها مصرف نمایید2-3فراورده را با 

ود های کلیوی ، بیماری های قلبی و عروقی یا مشکالت گوارشی ، این فراورده را با مشورت پزشک خ

.استفاده نمایید

:هشدار ها و منع مصرف 

می 3ن ددر صورت مصرف سایر فرآورده هایی که حاوی مقادیر زیاد کلسیم، فسفات، منیزیم و ویتامی

ی، در صورت ابتال به بیماریهایی مانند اختالالت گوارش.باشد،از مصرف این فرآورده خودداری کنید

کوئیدوز، بیماریهای قلبی، هاپیرکالسمی، ازدیاد کلسیم ادرار، کم کاری و پرکاری غده پاراتیرویید، سار

. بیماری های کلیوی و وجود سنگ کلیه با نظر پزشک مصرف شود



:مزیت محصول•

عوارض گوارشی کمتر

بلع آسان تر

(واحد400)باالتر 3میزان ویتامین د











کالمرز سوی پالس
:کالمرز سوی پالس حاوی

میلی گرم29میلیگرم کلسیم المنتال و 500میلی گرم معادل 1250کلسیم کربنات  

میلی گرم منیزیم المنتال 25معادل منیزیم اکسید 

میلی گرم زینک المنتال 10میلی گرم معادل 12/5زینک اکسید 

واحد3۶00ویتامین د

میکروگرم۸0حاوی 2کا

میلیگرم منگنز المنتال 2میلی گرم  که معادل 5/5منگنز سولفات 

میلیگرم 1المنتال مس

میلیگرم 1المنتال بور

میلی گرم 94هیدروکلراید حدود ال لیزین 

میلی گرم میباشد10میلی گرم و سوی پلی ساکارید ۶0سویا ایزوفان 

بیشتر از کالمرز است به اضافه اینکه حاوی عصاره سویا و3در کالمرز سوی پالس مقدار کلسیم و زینک و ویتامین د

رای و منگنز و مس و بور و ال لیزین نیز میباشد که مجموع این اجزا کالمرز سوی پالس را مناسب ب2ویتامین کا

خانمها ی سالمند در سن یائسگی وخانمهایی که نیاز بیشتری با استروژن دارند  نموده است



در قسمت کالمرز داده شد۲توضیحات کلسیم و منیزیم و زینک و ویتامین د  و ویتامین کا 

:منگنز

و .ی استاستخوان ها در ساختار استخوانی انسان بسیار ضروررشد طبیعی و مناسب منگنز برای 

ی کمک میکند این ماده یکی از مواد معدنایجاد آنزیم های ضروری برای ساخت استخوان ها به 

د از استفاده از آن برای زنان بع. در کمک به افزایش تراکم مواد معدنی در استخوان هاستموثر 

بنابراین . رندبیشتر خانم ها از کمبود منگنز در دوران یائسگی رنج می ب. یائسگی مفید خواهد بود

ایید اگرچه تحقیقات بیشتری برای ت. مصرف صحیح مواد معدنی دراین دوران بسیار مهم است

بر این باورند موثر بودن منگنز برای پیشگیری از پوکی استخوان نیاز است اما بیشتر متخصصان

.منگنز یکی از فاکتورهای دخیل در کندتر کردن پوکی استخوان استکه 

رتروز درد ناشی از پوکی استخوان و آمکمل های حاوی منگنز  مانند کالمرز سوی پالس می تواند 

زیرا یک ماده معدنی مهم برای افزایش تراکم استخوان ها و سالمت کلی آن را کاهش دهند 

.محسوب می شود

ک آنتی یاین . منگنز یکی از اجزای واقعی آنزیم منگنز سوپراکسید دیسموتاز نیز می باشد 

در .است که  رادیکال های آزاد و ذرات آسیب رسان در بدن را خنثی می سازداکسیدان قدرتمند

این صورت از احتمال آسیب و خطر مانند سرطان  پیشگیری می  کند



:مس

مس نقش های مهمی  در تامین سالمت دارد از جمله 

باعث استحکام بافت ها   و استخوان میشود  ساخت  کالژن با کمک به 

مصرف میگردد  آلزایمر  همچنین   باعث حفظ سالمت سلول های عصبی شده و در

می باشد تقویت کننده سیستم ایمنی 

جهت جلوگیری از کمبود مس ضروری است که در قرصدر هنگام  مصرف زینک با دوز باال 

کالمرز سوی پالس این مسئله دیده شده 

باتوجه به تمام موارد فوق تامین آن  در سالمندان ضروری تر بنظر میرسد



:بور

ا عث افزایش بدر بدن نقش دارد و بنظر میرسد در تنظیم کلسیم و منیزیم و فسفر بور به نحوی 

میشود استروژن در سالمتی استخوان و اعمال  ذهنیدر زنان بائسه و مردان سطح استروژن

نقش مثبت دارد

نی   افزایش توده عضالو در افزایش کارآیی و کرامپ های دوران قاعدگی و در کمبود بور بور در 

تئو جلوگیری از پوکی استخوان و در کاهش درد در اسورزشکاران  موثر است و بنظر میرسد در 

موثر باشدارتریت  

:لیزین-ال

ال لیزین یکی از اسیدهای آمینه ضروری می باشد

تأثیر می تشکیل کالژن و عضلهسطح پایین ال لیزین باعث افت سنتز پروتئین شده و روی 

گذارد و درنتیجه در استحکام استخوان تاثیر میگذارد

ودنیز  می شباعث افزایش قدرت عضالنی و افزایش کارآیی ورزشکاران همچنین ال لیزین 

نیز میشودباعث افزایش جذب کلسیم در ضمن ال لیزین  



:سویا

ه استروژن ماده فعال سویا  ایزوفالون بوده که در بدن به فیتواستروژن تبدیل میشود که شبی

میباشد

گیری از پوکی استخوان و جلومانند گرگرفتگی افسردگی و کاهش   عالیم منوپوز سو یا باعث

و به شکل ژل واژینال حاوی عصاره سویا باعث کاهش خشکی و درد  می شود در کاهش وزن

ی گردد و و افزایش کیفیت زندگی مباعث کاهش  درد و افزایش قابلیت  حرکتی استئوارتریت 

همچین باعث کاهش چین و چروک ناشی از باعث کاهش   کرامپ و رم میشود    PMSدر 

آفتاب می گردد

شودهمچنین سویا در بیماری مزمن کلیه و در دیابت و افزایش چربی و در فشارخون مصرف می



:عوارض جانبی

عالوه بر عوارض جانبی کالمرز ساده عوارض زیر ممکن است در اثر مصرف بروز کند

یز به دلیل وجود سویا و بور  به غیر از افزایش عوارض گوارشی ممکن است عوارض آلرژیک   ن

ظاهر شود

ل اشکال در به دلیل وجود منگنز در افراد بانارسایی کلیه  بایستی کامال احتیاط شود که بدلی

دفع اثرات سمی آن ممکن است ظاهر شود 

در بقیه موارد اضافی با دوزهای  معمولی عارضه خاصی وجود ندارد



:مزایای کالمرز سوی پالس

سویا و 2می باشد و حاوی  ویتامین کا 3کلسیم  و زینک و ویتامین دمقدار   باالتر حاوی  -1

ائسه  منگنز و مس و ال لیزین نیز میباشد که  همه این موارد   به نفع استفاده در خانم های ی

می باشد

قویت بعضی از اجزای تشکیل دهنده  مانند زینک و   مس و ال لیزین و حتی سویا  باعث ت-2

ی و پیرکاهش چین چروک ساخت کالژن شده که هم در تحکیم استخوان   موثر است و هم  در 

زودرس  موثر است

یری از می شود که در جلوگباعث باالرفتن سطح استروژن حاوی  سویا و بورن می باشد که -3

عالیم منوپوز از جمله پوکی استخوان در زنان یائسه  موثر می باشد

نیز میباشدسیستم ایمنی  تقویت کننده  -4

هم بیشتر است که هم جذب و انتقال کلسیم را افزایش 2از کالمرز کا2مقدار ویتامین کا -5

ست میدهد و هم باعث جلوگیری از آترواسکلروز و تصلب شراین  که در خانم های سالمند مهم ا

می شود

خواض ضد التهابی و ضد پیری هم دارد که ممکن است به پیشگیری و درمان  K2ویتامین 

برخی از سرطان ها کمک کند



قرص کلسیم سیترات

Calcium Citrate Tablet  

کمک به حفظ سالمت استخوان و دندان

کمک به حفظ سالمت عضالت

کمک به کاهش خطر ابتال به پوکی استخوان

:مزیت محصول

جذب باالتر کلسیم به دلیل ملح سیترات

...حاوی امالح بیشتر از جمله منیزیم، زینک ، مس ، منگنز و 



قرص کلسیم د

Calcium D

مکمل غذایی

:تشکیل دهندهاجزاء 

میلی گرم 400(                      به صورت کلسیم کربنات)کلسیم 

واحد بین المللی300(                    کوله کلسیفرول)3ویتامین د



کمک به حفظ سالمت و  استحکام استخوان و دندان 

پیشگیری و درمان پوکی استخوان

تنظیم انقباضات ماهیچه ای و انعقاد خون

پیشگیری از بیماری های قلبی و عروقی 

افزایش رشد طولی استخوان ها در سنین رشد و بلند شدن قد

مزیت محصول

بلع آسان تر-

(واحد300)باالتر3میزان ویتامین د-



قرص ویتامین ث جویدنی

Vitamin C 500 mg 

Chewable Tablet 

مکمل غذایی 

تقویت سیستم ایمنی بدن

آنتی اکسیدان و کمک به تشکیل کالژن

جلوگیری از چین و چروک و پیری زودرس پوست

تسریع بهبود زخم و جراحات پوستی

رفع خستگی و فرسودگی -افزایش جذب آهن

:مزیت محصول

بسیار خوش طعم-

بهره دهی درمانی باالتر-



قرص المان

Elman Tablet

.حفظ سالمت مو در افرادی که موخوره یا خشکی و شکنندگی مو دارند-1

حفظ لطافت و نرمی پوست در افراد مبتال به جوش ،آکنه یا خشکی پوست -2

حفظ مقاومت ناخن در افراد مبتال به پوسته پوسته شدن ناخن-3

:اجزای تشکیل دهنده

میلی گرم200کلسیمواحد بین المللیE20ویتامین 

میلی گرم1۸آهنمیلی گرمC۶0ویتامین 

میلی گرم70منیزیممیلی گرمB112ویتامین 

میلی گرم20زینکمیلی گرمB212ویتامین 

میکروگرم20سلنیوممیلی گرمB31۸ویتامین 

میلی گرم100کولینمیلی گرمB620ویتامین 

میلی گرم100اینوزیتولمیکروگرم400فولیک اسید

میلی گرم100پارا آمینو بنزوئیک اسیدمیکروگرمB124ویتامین 

میلی گرم۶0ال متیونینمیکروگرم150بیوتین

میلی گرم۶0ال سیستئینمیلی گرم1۸پانتوتنیک اسید



: مکانیسم اثر 
ویتامین د، عامل جذب کلسیم و فسفر است و از سفید شدن و ریزش مو و 

.  پوسیدگی دندان جلوگیری می کند
دن و دارای خاصیت آنتی اکسیدانی بوده و در نتیجه در مقابل ضعیف شEویتامین

گی به شکنندگی ناخن ها و موی سر مقابله کرده و همچنین قدرت پایداری و سرزند
. پیاز مو داده و موجب تحریک آن می گردد

ن های بیوتین، به متابولیسم اسید های چرب و اسیدهای آمینه و سنتز ویتامی
هده کمک می کند که نقش بسزایی در حفظ شادابی و طراوت مو بر ع۶و ب12ب

.دارد 
باره اثر آنتی اکسیدانی قوی دارد و مانع ریزش شدید و یکEسلنیوم مانند ویتامین 

تند که ال متیونین و ال سیستئین دو اسید آمینه حاوی گوگرد هس. موها می شود 
.نقش مهمی در سالمت موها ایفا می کنند

ر زینک ، یکی از مواد معدنی ضروری برای بدن بوده که برای ساخت کالژن و د
.استحکام بخشی  بافت پوست موثر است

:مصرف در دوران بارداری و شیردهی 
این فرآورده در دوران بارداری و شیردهی، منع مصرف ندارد اما در مورد مقدار 

.مصرف آن با پزشک یا داروساز خود مشورت کنید
:عوارض جانبی 

.این فرآورده در دوز درمانی بدون عارضه می باشد 
ی این فرآورده حاوی آهن است ، لذا مصرف بیش از مقدار توصیه شده در کودکان م

.تواند مضر باشد 



:تداخل اثرات 

مصرف همزمان این فرآورده به دلیل حضورکلسیم ، با تتراسایکلین ها و کینولون ها،

بین مصرف کلسیم و این فرآورده ، .باعث کم شدن جذب این آنتی بیوتیک ها می شود

.ساعت فاصله باشد3حداقل باید 

مصرف همزمان این فرآورده به دلیل حضورکلسیم با گلیکوزیدهای قلبی مثل 

.دیگوکسین، باعث افزایش احتمال مسمومیت با این داروها می شود

:هشدار ها و منع مصرف 

.این فرآورده جهت تشخیص، پیشگیری و یا درمان بیماری نمی باشد

این دارو برای درمان بیماری فعلی شما تجویز شده است لذا از مصرف آن در موارد مشابه 

.و یا توصیه به دیگران خودداری نمایید

.در صورت حساسیت به هر کدام از مواد تشکیل دهنده ی دارو ، آن را مصرف نکنید

:در موارد زیر با نظر پزشک مصرف شود

آلرژی به داروها ، غذاها و مواد دیگر-1

سطح باالی کلسیم ادرار -2

داشتن مشکالت قلبی و کلیوی، سخت شدن شریان ها-3

.برای حداقل رساندن اختالالت گوارشی بهتر است همرا با غذا میل شود



:مزیت محصول

ای اجزای تشکیل دهنده کامل تر نسبت به نمونه ه-

دیگر

ت، جایگزین مناسب برای مکمل های اختصاصی پوس-

(in 1 3) مو و ناخن 



شربت سیم پرگناکلد

Sim Pregnacold 120 ml

:میلی لیتر5اجزای تشکیل دهنده در هر 

میلی گرم34ویتامین ث                                                     

میلی گرم۶5/1(                       به صورت زینک گلوکونات)زینک 

-میلی گرم1250عسل                                                        

:موارد مصرف

تسکین عالئم سرماخوردگی در دوران بارداری و شیردهی-1

سرفه-2

سوزش گلو-3

گرفتگی صدا-4

تقویت فعالیت سیستم ایمنی بدن -5



:مکانیسم اثر 
ند های همچنین در انواع فرآی. ویتامین ث نقش مهمی در چندین عملکرد فیزیولوژیکی دارد -

یتامین ث و. نقش دارد.. متابولیکی از جمله واکنش های اکسیداسیون و احیا ، تنفس سلولی و 
ته شده به عنوان یک عامل اکسیداسیون و بهبود دهنده ی عملکرد سیستم ایمنی بدن شناخ

.  است
هش قابل مطالعات بالینی ، کا. روی نقش مهمی در عملکرد سیستم ایمنی بدن ایفا می کند-

.توجهی در طول دوره سرماخوردگی با مصرف زینک نشان داده اند
ور قابل تحقیقات بالینی نشان داده است که مصرف عسل هنگام سرماخوردگی و آلرژی ، به ط-

تورفان ، توجهی باعث بهبود سرفه می شود و حتی بهتر از شربت دیفن هیدرامین و دکستروم
.سرفه را تسکین می بخشد

:عوارض جانبی 
.تتاکنون عوارض خاصی به دنبال مصرف مقادیر توصیه شده این فرآورده مشاهده نشده اس

:تداخالت دارویی 
جذب روی ممکن است توسط مکمل های آهن و تتراسایکلین ها و غذاهای حاوی فیتات 

هن و مکمل های روی جذب مس و فلوروکینولون ها مانند سیپروفلوکساسین ، آ. کاهش یابد 
ل های از این رو فاصله زمانی حداقل دو ساعت بین تجویز مکم. تتراسایکلین ها  را کاهش دهد

.روی و تتراسایکلین ها ضروری است
 .میزان باالی ویتامین ث با وارفارین تداخل دارویی دارد

:موارد عدم مصرف و نکات قابل توصیه
.در بیماران دیابتی به خاطر حضور ویتامین ث و زینک با احتیاط مصرف شود

ورت به خاطر حضور ویتامین ث در افراد با بیماری سنگ کلیه و سرطان با احتیاط و با مش
.پزشک مصرف شود



:مزیت محصول

تنها مکمل اختصاصی در دوران بارداری-
جهت سرفه و سرماخوردگی

خوش طعم-



قرص سیموویژن
Simovision Tablet

:اجزاء تشکیل دهنده در  هر قرص
Vitamin E                                          45 IU

Vitamin C                                      180  ml

Riboflavin                                      4.2  ml

Zinc Oxide                                       15 ml

Lutein                                             10 ml

Zeaxanthin 5 ml

:موارد مصرف
کمک به حفظ سالمت و بینایی چشم در افراد مسن -1
کمک به حفظ سالمت و بینایی چشم در افرادی که از لنز های -2
تماسی استفاده میکنند یا مبتال به خشکی چشم هستند -3
ه کمک به حفظ سالمت و بینایی و رفع خستگی چشم در افرادی ک-4

ال مدت زمان طوالنی با کامپیوتر ، موبایل و سایر دستگاه های دیجیت
.در ارتباط هستند



: مکانیسم اثر 
لوتئین از طریق کاهش خطر دژنراسیون ماکوالئی . لوتئین تأمین کننده مواد مغذی چشم می باشد

دژنراسیون ماکوالئی وابسته به سن زمانی اتفاق می افتد که . موجب حفظ سالمت چشم ها می گردد
. قسمت مرکزی شبکیه چشم که ماکوال نامیده می شود به مرور زمان دچار آسیب گردد

کاهش سالمت.ماکوال ناحیه کوچکی از شبکیه می باشد که مسئوول دید مرکزی و دقت بینایی است
ماکوال می تواند منجر به ایجاد استرس اکسیداتیو در شبکیه گردد که در از دست دادن دید مرکزی 

شم لوتئین و ترکیبات وابسته به آن مانند زئگزانتین، به میزان زیادی در قسمت ماکوال چ.تاثیر دارد
تجمع یافته اند و باعث ایجاد رنگ زرد شناخته شده ای که به رنگدانه ماکوال مشهور است می 

. گردند
113در میان . رنگدانه ماکوال، ماکوال را از آسیب اکسیداتیو نوری در نور آبی رنگ محافظت می کند

نوع کاروتنوئیدی که در طبیعت وجود دارند، تنها لوتئین و زیگزانتین به طور طبیعی در ماکوالی 
. چشم یافت می شود

.  نداین حقیقت به تنهایی، بیانگر آن است که لوتئین نقش حیاتی را در حفظ سالمت چشم ایفا می ک
مس ، در بدن .آمار زیادی در دست است که تأثیر لوتئین را در کاهش خطر ایجاد تأیید می نماید

انسان از اجزای تشکیل دهنده آنزیم های متعدد بشمار آمده که در ترکیب با پروتئین های متعدد در 
مس در قرار گیری آهن در ساختار هموگلوبین شرکت کرده و موجب تحریک . خون دیده می شود

. رشد گلبول های قرمز خون می گردد
مس اسید آمینه تیروزین را قابل .همچنین بعنوان بخشی از ساختار آنزیم های گوارشی مطرح است

همچنین جهت استفاده از . استفاده کرده و آن را تبدیل به فاکتور رنگدانه ای در مو و پوست می کند
ویتامین .نیز بدن به مس نیاز دارد Cویتامین E ، یک آنتی اکسیدان می باشد که از بدن در مقابل

. آسیب ناشی از رادیکال های آزاد محافظت می کند
رادیکال های آزاد به سلول ها، بافت ها و اندام های بدن آسیب می رسانند و در بسیاری از بیماری ها 

.نقش دارند
:مصرف در دوران بارداری و شیردهی 

.در دوران بارداری و شیردهی طبق دستور پزشک مصرف شود



:عوارض جانبی 
در دوز مصرفی بدون عارضه جانبی می باشد در بعضی موارد باعث 

واکنشهای آلرژیک، کهیر، اشکال در تنفس، تورم در ناحیه صورت و لبها و زبان و 
.یا گلو، ناراحتی های گوارشی، سر درد، احساس طعم نامناسب در دهان می شود

:تداخل اثرات 
این فرآورده با داروهایی مانند دیورتیک ها، داروهای قلبی یا ضد فشار 
د خون، ترتینوئین، ایزوترتینوئین، تریمتوپریم و سولفامتوکسازول، داروهای ض

ایبوپروفن ، ناپروکسن ، دیکلوفناک ، اتودوالک ، ) التهاب غیر استروئیدی 
.تداخل دارویی دارد...( ایندومتاسین ، کتوپروفن و

:هشدار ها و منع مصرف 
.دارو را با مقداری آب و همراه غذا مصرف کنید

قرص در 1از مصرف بیشتر از . دارو را بیش از مقدار تجویز شده مصرف ننمائید
مصرف همزمان این دارو با . یک نوبت مگر به تجویز پزشکخودداری نمائید

داروهای حاوی ویتامین ها و مواد معدنی دیگر ممکن است باعث مسمومیت با 
.ویتامین ها و امالح شود

.مصرف این دارو به صورت مرتب کمک به اثر بخشی بهتر دارو میکند



:مزیت محصول

ان ها دارای باالترین میزان آنتی اکسید-
مخصوصا لوتئین و زگزانتین

اسب فرآورده نه تنها مولتی ویتامین من-
ه گونه برای سیستم بینایی بوده بلکه ب

ای فرموله شده که برای سالمتی کل
بدن مفید است



میلی گرم3قرص مالتونین 

Melatonin 3 mg Tablet

کمک به درمان بی خوابی-1

کمک به تنظیم خواب در مسافرت های هوایی طوالنی-2

کمک به درمان افسردگی ناشی از کمبود مالتونین-3

دارای خاصیت آنتی اکسیدانی و ضد سرطانی -4

:مقدار مصرف 

عدد، نیم یا یک ساعت قبل از خواب 1روزی : بالغین



(   تیامین هیدروکلراید)1قرص ویتامین ب 

Thiamine Hydrochloride

Vitamin B1 100 mg Tablet

بهبود عالیم بیماری بری بری شامل درد، ورم، -1

قرمزی دست و پاها،گیجی و از دست دادن حافظه

کمک به کاهش عالئم پلی نوریت اعصاب محیطی -2

به خصوص در بیماران دیابتی( گزگز کردن و درد پاها)

موثر در سوخت و ساز کربوهیدرات در بدن و انتقال پیام های عصبی-3

کمک به کاهش عالئم تضعیف حافظه در سالمندان و پیشگیری از -4

آلزایمر

کمک به درمان نارسایی احتقانی قلب-5



(   پیریدوکسین ) 6قرص ویتامین ب

Vitamin B6  Tablet

Vitamin B6 40 mg Tablet

کمک به پیشگیری و درمان کم خونی سیدروبالستیک-1

۶ناشی از کمبود ویتامین ب

درمان تهوع و استفراغ دوران بارداری-2

کمک به درمان عالئم سندرم پیش از قاعدگی و بهبود خلق و خو-3

تخفیف عالئم خستگی روحی و ناراحتی های عصبی در خانم هایی-4

.که قرص ضد بارداری استفاده می کنند

کمک به کاهش تشکیل سنگ های اگزاالت کلیوی-5

کمک به بهبود اختالالت حرکتی در بیماری هایی مانند پارکینسون-۶



میلی گرم 1قرص فولیک اسید 

Folic Acid 1 mg Tablet  

کمک به پیشگیری و درمان کم خونی مگالو بالستیک ناشی -

از کمبود اسید فولیک در دوران بارداری کودکی و سوء تغذیه

کمک به تامین فولیک اسید در دوران بارداری جهت تکامل -

سیستم عصبی در جنین

حفظ سالمت سیستم عصبی بدن-

:مزیت محصول

یکنواختی بیشتر ماده موثره

بهره دهی درمانی باالتر



(میلی گرم 15زینک ) قرص زینک گلوکونات 

Zinc Gluconate Tablet  Elemental Zinc 15 mg

تقویت سیستم ایمنی بدن و پیشگیری از سرماخوردگی

طراوت پوست ، درمان آکنه ، جلوگیری و درمان 

ریزش مو

کمک به رشد ، فرم گرفتن و استحکام ناخن 

افزایش رشد جسمی و ذهنی در سنین رشد

کمک به بهبود سریع زخم به ویژه در بیماران 

دیابتی و سوختگی ها

کمک به درمان بی اشتهایی و تقویت حس بویایی و چشایی



کپسول  فول فل

FullFol Capsule

حاوی فروس سولفات و فولیک اسید

کمک به پیشگیری و درمان کم خونی ناشی از کمبود آهن و اسید فولیک در بدن-1

مل پیشگیری از فقر آهن در دوران بارداری و تامین فولیک اسید مورد نیاز جهت تکا-2

سیستم عصبی در جنین

درمان خستگی ، بی حوصلگی و اختالالت خلقی ناشی از کمبود آهن-3

:مزیت محصول

تاثیر پذیری و بهره دهی درمانی باالتر



قرص سیم یدوفول

:اجزاء فرآورده در هر قرص 

میکروگرم500اسید فولیک           

م میکروگر150ید                        

:موارد مصرف

مصرف این قرص در دوران قبل از بارداری ، دوران بارداری و هنگام شیردهی•

جهت پیشگیری از بروز مشکالت تکامل سیستم عصبی و جهت افزایش

.ضریب هوشی کودک ، توصیه می شود



:آثار فارماکولوژیک و مکانیسم اثر 

از آنجایی که کمبود ید در سه ماهه اول بارداری که هورمون تیروئید

از جفت ترشح نمی شود و در سه ماهه دوم و سوم بارداری که

خود جنین هورمون های تیروئید را ترشح می کند ، منجر به بروز 

مشکالتی در رشد مغزی جنین می شود ؛ لذا در دسترس بودن 

ید مورد نیاز در دوران بارداری عالوه بر پیشگیری از بروز مشکالت 

.سیستم عصبی درافزایش ضریب هوشی کودکان هم نقش ویژه ای دارد

در دوران شیردهی نیز مصرف مکمل ید ضروری ست زیرا از طریق شیر مادر ، 

.ید ضروری نوزاد تامین می شود



واحد بین المللی 1000قرص ویتامین د 

از پوکی استخوانکمک به رشد و استحکام استخوان ها و جلوگیری-

سطح خونی کلسیمکمک به افزایش جذب کلسیم در روده و حفظ-

تقویت سیستم ایمنی بدن و افزایش قدرت عضالت-

بهبود افسردگی ناشی از کمبود ویتامین د-



شربت سیموگلوبین   

Simoglobin Syrup  240 ml  

:میلی لیتر 5اجزاء فرآورده در هر 

میلی گرم750کلسیم گلیسروفسفات          میلی گرم                  42ویتامین ث                     

میلی گرم7آهن                                  میلی گرم14ویتامین ب

میلی گرم5روی                                 میلی گرم21ویتامین ب

میکرو گرم450مس                      میلی گرم38ویتامین ب

میلی گرم1.25منگنز                           میلی گرم60.75ویتامین ب

میکروگرم90ید                                 میکروگرم150فولیک اسید  

میلی گرم40لیزین                              میکرو گرم121ویتامین ب

میلی گرم2.5پنتوتنیک اسید                



:موارد مصرف

مکمل غذایی حاوی آهن برای کودکان در حال رشد ، خانم ها در دوران -
قاعدگی و شیردهی ، خانم های باردار ، گیاهخواران و ورزشکاران

بهبود اشتها افزایش انرژی و نشاط-

:عوارض جانبی
مانی تاکنون عارضه جانبی خاصی به دنبال مصرف این فرآورده در دوز در

.مشاهده نشده است
:هشدارها و نکات قابل توصیه

شخیص غذایی بوده برای پیشگیری، درمان و ت-این فرآورده مکمل رژیمی
.رودبیماری به کار نمی

.قبل از مصرف فرآورده ، شیشه را به خوبی تکان دهید
رده با در صورت مصرف هرگونه دارو یا مکمل دیگر قبل از مصرف این فرآو

.پزشک خود مشورت کنید
.  داز مصرف بیش از مقدار توصیه شده توسط پزشک خودداری نمایی

عده ی برای اثر بهتر فرآورده ، یک ساعت قبل غذا یا دو ساعت بعد غذا با م
خالی مصرف شود و در صورت ایجاد ناراحتی گوارشی ، میتوان دارو را

 .همراه غذا مصرف کرد



:مزیت محصول

حاوی انواع ویتامین ها و امالح مورد -
نیاز بدن

به نسبت( میلی لیتر240)حجم بیشتر-
نمونه های موجود

ه خوش طعم به دلیل استفاده از عصار-
مالت و عسل



محلول خوراکی کالمرز

Calmerz oral Liquid

3ویتامین د+ روی+ منیزیم + محلول خوراکی کلسیم

:میلی لیتر 5اجزاء فرآورده در هر 

میلی گرم250کلسیم             

میلی گرم55منیزیم             

میلی گرم2/5روی                

واحد بین المللی200ویتامین د       

:موارد مصرف

دن برای کمک به تامین کلسیم ، منیزیم ، روی و ویتامین د مورد نیاز ب

تمام سنین و در دوران بارداری و شیردهی

وران کمک به پیشگیری و درمان پوکی استخوان و کاهش فشار خون د

بارداری



:مزیت محصول

بهره دهی درمانی باالتر-
خوش طعم-



محلول خوراکی کلسیم

محلول خوراکی کلسیم

:میلی لیتر 5اجزاء فرآورده در هر 

میلی گرم550کلسیم کربنات      

میلی گرم کلسیم المنتال220معادل 

:موارد مصرف

کمک به  نگه داری و سالمت استخوان کمک به فعالیت

ی، شل صحیح انتقال عصبی،  انقباض عضالنی، انقباض عروق

یرگ شدن عروق،  غشای سلولی، ترشح غدد ، نفوذ پذیری مو

ها،  واکنش های آنزیمی، دستگاه تنفسی، اعمال کلیه و

.انعقاد خون



ویتامین ث + قطره فروس سولفات

Ferrous Sulfate+Vitamin C   Drops 15ml  

:میلی لیتر حاوی1هر 

میلی گرم آهن المنتال25

میلی گرم آسکوربیک اسید ویتامین ث40

کمک به تامین آهن مورد نیاز نوزادان و اطفال 

:مزیت محصول
حاوی ویتامین ث جهت باال بردن جذب آهن-

خوش طعم-



قطره مولتی ویتامین 

MultiVitamin Drops  15 ml

:میلی لیتر حاوی 1هر 

واحد بین المللی1500ویتامین آ         
واحد بین المللی400ویتامین د        

واحد بین المللی9ویتامین ای        
میلی گرم10.5ویتامین ب 
میلی گرم20.۶ویتامین ب 
میلی گرم۶0.5ویتامین ب
میکروگرم121.5ویتامین ب

میلی گرم35ویتامین ث           
میلی گرم۸نیکوتینامید           

کمک به تامین ویتامین های مورد نیاز کودکان 

:مزیت محصول
خوش طعم 

تاثیر پذیری باالتر



د+قطره ویتامین آ

Vitamin A+D      Drops 15 ml

:میلی لیتر حاوی 1هر 

واحد بین المللی1500ویتامین آ         

واحد بین المللی400ویتامین د        

کمک به تامین ویتامین های آ و د مورد نیاز کودکان 

:مزیت محصول

خوش طعم 

تاثیر پذیری باالتر



قطره فروزومال و کپسول فروزومال 

Ferrosomal drops 30 ml

گرممیلی 7(  به صورت لیپوزومال)آهن 

میلی گرم11(  به صورت لیپوزومال)آهن 

میلی گرم15( به صورت لیپوزومال)آهن 

میلی گرم30کپسول فروزومال فورت   

مناسب در موارد افزایش نیاز به مکمل آهن-

(مانند دوران کودکی برای رشد و نمو مناسب ذهنی و شناختی کودک)

و یا( بویژه ناشی از اختالل جذب آهن) مناسب در کم خونی فقر آهن -

در موارد کاهش دریافت آهن از طریق تغذیه

.دارو باعث فراهمی زیستی باالی دارو می شودللیپوزومافرموالسیون -

افزایش تحمل گوارشی دارو به دلیل پیشگیری از تماس آهن با -

مخاط دستگاه گوارش و کاهش عوارضی مانند درد معده و تهوع 

.  این فرآورده باعث تغییررنگ لثه ، دندانها و مخاط دهان نمی شود-



:مزیت محصول

بدون عوارض گوارشی-
جذب باالتر آهن-
خوش طعم-
بدون تغیر رنگ لثه و دندانها-



قرص مولتی ویتامین دوران بارداری و شیردهی    

Multi Prenatal Tablet   

تامین ویتامین ها و مواد معدنی مورد نیاز بدن در دوران بارداری

و شیردهی، تغذیه بهتر مادر و افزایش رشد جسمی و عصبی 

جنین در دوران بارداری، تقویت سیستم ایمنی بدن و حفظ 

میزان طبیعی قند خون مادر ، حفظ سالمت استخوان و

پیشگیری از کم خونی در مادران باردار و شیرده

:مزیت محصول

بلع راحت تر

حاوی ید و اسید فولیک



(مولتی ویتامین روزانه)قرص سیمو دیلی  

Simo Daily   Tablet

مکمل غذایی 

حاوی تمام ویتامین ها و مواد معدنی ضروری 

جهت حفظ سالمت بزرگساالن

میلی گرم آهن جهت پیشگیری از کم خونی1۸دارای 

حاوی انواع ویتامین های گروه ب جهت تولید انرژِی و

تامین نشاط روزانه 

:مزیت محصول

حاوی ید

بلع راحت تر



میلی گرم 1000و 500قرص ال آرژینین 

L- Arginine 500,1000 mg

افزایش خونرسانی به اندام های در حال ورزش 

و افزایش کارآیی ورزشکاران به ویژه در فعالیت های هوازی

کمک به افزایش سطح هورمون رشد به صورت طبیعی 

حمایت از سالمت قلب و عروق

کاهش زمان ترمیم و بهبود بافت های آسیب دیده

افزایش باروری و افزایش تعداد اسپرم و بهبود نعوظ در مردان

:مزیت محصول

تاثیر پذیری و بهره دهی درمانی باالتر

بلع راحت تر



قرص مولتی ویتامین باالی پنجاه سال

Multi 50 + Tablet 

مکمل غذایی

اه سالکمک به تامین ویتامین ها و مواد معدنی مورد نیاز بدن در افراد باالی پنج

لتولید انرژی و نشاط روزانه جهت زندگی شادتر در سنین باالی پنجاه سا

نگهداری سالمت و استحکام استخوان ها

افزایش سالمت قلب و عروق

:مزیت محصول

حاوی ید

بلع راحت تر



قرص جوشان ویتامین پالس

Vitamin Plus  Effervescent Tablet

تامین ویتامین های مورد نیاز بدن در روز با نوشیدنی 

گوارا و دلپذیر ویتامین پالس

تامین کننده صد در صد نیاز روزانه بدن به ویتامین ث 

به عنوان آنتی اکسیدان

حاوی انواع ویتامین های گروه ب جهت تولید انرژِی و 

تامین نشاط روزانه و رفع خستگی

:مزیت محصول

خوش طعم



قرص جوشان کلسیم کربنات

Calcium CarbonateEffervescent Tablet

میلی گرم کلسیم در هر قرص500حاوی 

کمک به حفظ سالمت استخوان و دندان

کمک به حفظ سالمت عضالت

کمک به کاهش خطر ابتال به پوکی استخوان

:مزیت محصول

خوش طعم



میلی گرم500قرص جوشان ویتامین ث 

Vitamin C 500 mgEffervescent Tablet 

تقویت سیستم ایمنی بدن

آنتی اکسیدان و کمک به تشکیل کالژن

جلوگیری از چین و چروک و پیری زودرس پوست

تسریع بهبود زخم و جراحات پوستی

افزایش جذب آهن

:مزیت محصول

خوش طعم



(میلی گرم 10زینک ) شربت زینک گلوکونات 

Zinc Gluconate Syrup  120ml

(Elemental Zinc 10 mg)

تقویت سیستم ایمنی بدن و پیشگیری از سرماخوردگی

افزایش رشد جسمی و ذهنی در سنین رشد

تقویت پوست ، مو و ناخن و کمک به بهبود سریع زخم 

کمک به درمان بی اشتهایی و تقویت حس بویایی و چشایی

کمک به درمان اسهال حاد در کودکان

:مزیت محصول

خوش طعم

عوارض گوارشی کمتر



(میلی گرم 5زینک ) شربت زینک گلوکونات 

Zinc Gluconate Syrup  120ml

(Elemental Zinc 10 mg)

تقویت سیستم ایمنی بدن و پیشگیری از سرماخوردگی

افزایش رشد جسمی و ذهنی در سنین رشد

تقویت پوست ، مو و ناخن و کمک به بهبود سریع زخم 

کمک به درمان بی اشتهایی و تقویت حس بویایی و چشایی

کمک به درمان اسهال حاد در کودکان

:مزیت محصول

خوش طعم

عوارض گوارشی کمتر



قرص سیمو تری فلکس

Simotriflax Tablet

:عدد قرص3اجزای فراورده در هر 

میلی گرم1500گلوکزامین هیدروکلراید             

میلی گرم1200کندروایتین سولفات                      

میلی گرم375متیل سولفونیل متان                      

واحد بین المللی3600ویتامین د

:مورد مصرف

کمک به تحرک و انعطاف پذیری مفاصل-

بازسازی و تشکیل غضروف در مفاصل-

افزایش غلطت سینوویال فاویید در مفاصل-

کاهش سفتی و تورم در مفاصل-

کاهش التهاب مفصل زانو و لگن-



:  مکانیسم اثر 
گلوکزآمین تحریک سوخت و ساز سلولهای غضروفی در غضروف مفصلی و 

سولفات در . سلول های سینوویال در بافت سینوویال را بر عهده دارد
سولفات برای .  گلوکزآمین سولفات مسئول اثربخشی  آن بر آرتروز است

جذب گلوکزآمین ممکن است. گلیکوزآمینوگلیکان غضروف مفصلی مورد نیاز است 
زایش گلوکزآمین سولفات،  سطوح سولفات سینوویال و سرم را اف.را افزایش دهدسولفات
.  می دهد

ضروف است دلیل  استفاده از کندرویتین برای آرتروز آن است که یکی از ترکیبات اصلی غ
تشکیل غضروفی بیشتر پستانداران یافت می شود و به عنوان یک بستر برایو در بافت

ر کندرویتین سولفات موجب  محافظت غضروف د. عمل می کندساختار ماتریس مشترک
برابر تخریب با مهار فعالیت آنزیمی

فزایش سنتز االستاز لکوسیت می شود که  با کاهش مهاجرت لکوسیت پلیمورفونوکلئر و ا
ش نفوذ متیل سولفونیل متان باعث افزای. و اسید هیالورونیک انجام می شودپروتئوگلیکان

پذیری دیواره سلولی و حذف مواد اضافی از سلول های بدن مانند رادیکال آزاد و مواد 
مفاصل و تقویت عملکرد مفاصل در درمان آرتروز همچنین در کاهش درد. سمی می شود

جلوگیری از پوکی استخوان توصیه میویتامین د  برای سالمتی استخوان ها و. موثر است
پروگزیمال با عالئمی مانند باعث درد عضالنی و ضعف عضالنی Dکمبود ویتامین . شود

بلند شدن از احساس سنگینی در پاها، خستگی سریع، و مشکالت با باال رفتن از پله و
ایین بعضی از تحقیقات بالینی مقدماتی نشان می دهد که افراد با سطوح پ. صندلی

ه افراد درد آرتروز و ناتوانی نسبت ب( میلی لیتر برابر/ نانوگرم 20در کمتر از ) Dویتامین 
.دارند Dکافی مصرف ویتامین با مقدار













داروهای گیاهی



شربت اتنتالین

Attentalin syrup 120 ml 

:میلی لیتر 5اجزاء فرآورده در هر 
میلی گرم750آکاسیا                                

میلی گرم75عصاره  رازک                         
میلی گرم75عصاره  بادرنجبویه                  
میلی گرم 75عصاره  نارنج                         
میلی گرم75عصاره   گل ساعتی               
میلی گرم75عصاره  کوشاد                      

میلی گرم0/35(  به صورت پیریدوکسین هیدروکلراید)۶ویتامین ب
میلی گرم0/1(                    به صورت منیزیم گلوکونات)منیزیم 
میلی گرم0/03(                      به صورت فسفات سدیم)فسفر 

:موارد مصرف
بهبود بیقراری و استرس در کودکان-1
بهبود بیماری بیش فعالی کودکان-2
افزایش تمرکز و کاهش حواس پرتی در کودکان-3



:  مکانیسم اثر 
ه جذب بهتر به دلیل داشتن فیبرهای پروبیوتیک ، به تعادل فلو روده و در نتیج: آکاسیا 

.مواد موجود در فرآورده و سایر ویتامین ها و مواد معدنی کمک میکند
یک این گیاه جهت درمان اضطراب ، بی خوابی ، اختالل خواب، بی قراری، تحر: گیاه رازک 

.پذیری، اختالل بیش فعالی و عدم تمرکز و عصبانیت استفاده میشود
روز ، جهت درمان بی خوابی موثر  14رازک اثر اشتها آور دارد و ثابت شده است که پس از 

.می باشد و منجر بهبود کیفیت خواب می شود
ختالل این گیاه جهت درمان اضطراب، بی خوابی، بدخوابی، بی قراری، ا: گیاه بادرنجبویه 

استفاده بیش فعالی و عدم تمرکز و اختالالت گوارشی و قلبی با منشا عصبی و اضطراب
اسانس روغنی گیاه . این گیاه همچنین دارای اثرات آرام بخش می باشد . می شود

بور را بادرنجبویه حاوی ترپن می باشد که به سرعت جذب می شود و از سد خونی مغزی ع
.فعال می کند و  باعث ایجاد آرامش می شود

می به عنوان آرام بخش در فشارهای عصبی و جهت درمان بی خوابی استفاده: بهار نارنج 
.همچنین باعث افزایش اشتها و کم شدن درد های عصبی معده می گردد. شود

دارای اثرات مسکن و آرامبخش بوده و در بی خوابی، اختالالت دستگاه: گل ساعتی 
گوارش مربوط به اضطراب، دردهای با منشا عصبی به خصوص در کودکان ، اختالل 

.اضطراب و اختالل بیش فعالی و عدم تمرکز استفاده میشود
. ی داردتحقیقات نشان داده است که ریشه گیاه کوشاد ، خاصیت آرامبخش: گیاه کوشاد 

. یداز باشدفعالیت ضد افسردگی این گیاه ممکن است مربوط به مهار آنزیم مونو آمینو اکس
.همچنین این گیاه ،تقویت کننده سیستم ایمنی بدن می باشد

می همرا با دیگر مواد، به تنظیم تعادل عصبی کمک: و منیزیم گلوکونات ۶ویتامین ب
.کنند



:عوارض جانبی 
این فرآورده در دوز درمانی بدون عارضه جانبی می باشد ، در بعضی از بیماران ممکن است 

باعث سرگیجه، 
.عوارض گوارشی مانند تهوع  ،  واکنش های حساسیتی پوستی و خواب آلودگی شود

:تداخل اثرات 
مصرف می کنند ممنوع )...(    مصرف فراورده در افرادی که میدازوالم و داروهای دسته  

این فراورده با داروهای سرکوب کننده .می باشد CNS  تداخل دارد لذا در صورت مصرف این
.داروها با پزشک یا داروساز مشورت کنید

:مزیت نسبت به سایر فرآورده های بازار
و مینرال بوده ۶این فرآورده حاوی ماده موثره طبیعی از عصاره های گیاهی به همراه ویتامین ب
.که به طور خاص برای کوکان فرموله شده است و بدون عارضه جانبی می باشد 

:هشدار ها و منع مصرف 
در صورت مصرف فراورده ی دیگر یا داروهای شیمیایی برای بیش فعالی و اختالالت خلقی 

.در کودکان، قبل از مصرف این فراورده با پزشک معالج خود مشورت کنید
به دلیل عوارض گوارشی مصرف فراورده در افراد مبتال به زخم معده و زخم دوازدهه توصیه نمی 

.شود
.در صورت مصرف سایر مکمل های ویتامینی حتما با پزشک و یا داروساز خود مشورت کنید

.برای دستیابی به نتیجه بهتر ، دارو را طبق دستور به صورت منظم مصرف نمایید
.در صورت نیاز دوره درمان را تکرار نمایید. ماه است2تا 1دوره درمانی توصیه شده این دارو 

.سال خودداری نمایید2از مصرف این فرآورده در کودکان زیر 



:مزیت محصول

تاثیر پذیری و بهره دهی باال-
آرامبخش-
افزایش تمرکز حواس-
خوش طعم-



شربت کولیک میکسچر

Colic Mixture  Syrup   120 ml  

:میلی لیتر 5اجزاء فرآورده در هر 

میلی گرم         5/2عصاره خشک زنجبیل                      

میلی گرم2عصاره خشک رازیانه                      

موارد مصرف

کمک به کاهش ناراحتی و گاز معده ناشی از کولیک،

دندان درآوردن و سکسکه

.



:  مکانیسم اثر 

ای میوه رازیانه به دلیل دارا بودن آنه تول موجب کاهش یا توقف اسپاسم ه:  رازیانه

م غذا دستگاه گوارش و تشدید ترشح شیرابه های گوارشی و در نتیجه آسان شدن هض

.می شود

ین ا. از جمله آثار فارماکولوژیک زنجبیل کاهش ترشحاسید معده می باشد: زنجبیل

-10و -۶خصوصیات فارماکولوژیک بر روی ترکیبات موجود در زنجبیل از جمله 

... جینجر دی اون، زینجیبرن و -10و -۶دهیدروجینجر دی اون، –10و -۶جینجرول،

ت  قادر به ترکیبات گیاهی موجود در این شرب.مورد بررسی قرار گرفته و تایید شده است

کاهش انقباض اسفنکتر ازوفاژ و در نتیجه آزادسازی هوای محبوس شده هستند و 

اف همچنین از طریق اثر آنتاگونیستی روی یون کلسیم موجب شل شدن عضالت ص

.جداره روده بزرگ می شوند

:عوارض جانبی 

این فرآورده در دوز درمانی بدون عارضه جانبی می باشد ، در بعضی از بیماران

وستی ممکن است باعث سرگیجه، عوارض گوارشی مانند تهوع  ،واکنش های حساسیتی پ

.و خواب آلودگی شود



:تداخل اثرات 
این شربت با داروهای ضد انعقاد، عوامل ضد پالکت، هپارینهای کوتاه زنجیره و 

.عوامل ترومبولیتیک تداخل اثر دارد
این فراورده با آنتی بیوتیک سیپروفلوکساسین تداخل دارد لذا از مصرف همزمان این

.دو دارو خوداری کنید
:هشدار ها و منع مصرف 

به علت اثرات تحریک کننده ترشح صفرا در بیماران مبتال به سنگ صفرا از 
. مصرف این فرآورده خودداری شود

ه زنجبیل اثر مهار کننده سنتز ترمبوکسان داشته لذا از مصرف این دارو در بیمارانی ک
.در آنها خطر خونریزی وجود دارد خودداری شود

مصرف این دارو در کودکانی که دچار نارسایی قلبی هستند حتما با نظر پزشک انجام 
در نوزادان .وجود رسوب در شربت به علت وجود عصاره های گیاهی ،طبیعی است.شود
.ماه با مشورت پزشک از شربت استفاده شود1زیر 

مصرف طوالنی مدت و بیش از مقادیر توصیه شده از شربت باید با نظر پزشک صورت 
.گیرد



:مزیت محصول

ایمن برای نوزادان-

موثر در رفع ناراحتی معده و درد -

نفخ و اسپاسم های گوارشی



شربت نی نی الکس

Nini Lax   120 ml Syrup

:میلی لیتر 5اجزاء فرآورده در هر 

میلی گرم750صمغ آکاسیا                                         

میلی گرم75عصاره هیدروگلیسرینه انجیر                       

میلی گرم75عصاره هیدروگلیسرینه آلو                          

میلی گرم     75عصاره هیدروگلیسرینه کنگر فرنگی              

میلی گرم75عصاره هیدروگلیسرینه ریوند چینی              

میلی گرم75عصاره هیدروگلیسرینه تمبر هندی              

میلی گرم14/0(          به صورت منیزیم گلوکونات)منیزیم 

میلی گرم015/0(                   به صورت یدید پتاسیم)ید 

:موارد مصرف

درمان یبوست 

تنظیم حرکات طبیعی دستگاه گوارش



:  مکانیسم اثر 
ور روده و در به دلیل داشتن فیبرهای پربیوتیک و ارگانیک ، به تعادل فل: آکاسیا 

نتیجه جذب بهتر مواد موجود در فرآورده و سایر ویتامین ها و مواد معدنی کمک  
.میکند
جیر در طب چینی ، ان. فرآورده های انجیر به عنوان ملین استفاده می شوند: انجیر 

.برای درمان التهاب روده کاربرد دارد
.  میوه ی این درخت جهت درمان یبوست حاد و مزمن استفاده میشود: تمبر هندی 

.همچنین تمبر هندی برای درمان دل درد کاربرد دارد
ی موجود در گلیکوزیدهای آنتراکینون. این گیاه ، مسهل مالیم میباشد: ریوند چینی 

شار و این گیاه ، سبب افزایش حجم محتویات روده می شوند و به دنبال آن ،باعث ف
.تحریک حرکات پریستالتیک روده میگردند

ی سینامیک اجزای اصلی کنگر فرنگی شامل سزکوئی ترپن، هیدروکس: کنگر فرنگی 
. اسید و فالونوئیدها می باشند که در درمان اختالالت گوارشی نقش دارند

.منیزیم گلوکونات، ملین اسموتیک می باشد
ی در فرآورده کاربرد یدید پتاسیم برای رفع کمبود پتاسیم به دلیل وجود ریوند چین

.یم می شودگیاه ریوند چینی ، سبب دفع الکترولیت ها ، خصوصا یون پتاس. می باشد

یعی شربت نی نی الکس از عصاره های طب:مزیت نسبت به سایر فرآورده های بازار 
ده است گیاهان تشکیل شده و به طور خاص برای دوران کودکی تا نوجوانی فرموله ش

.



آورده تاکنون عوارض خاصی به دنبال مصرف مقادیر توصیه شده این فر: عوارض جانبی 
.مشاهده نشده است

زشک بیماران مصرف کننده دیگوگسین باید این فراورده را تحت نظر پ:تداخل اثرات 
.مصرف کنند

:هشدار ها و منع مصرف 
ویز دارو در ، از تج( آرتیشو )به دلیل افزایش ترشح صفرا توسط گیاه کنگر فرنگی

بیمارانی که دارای انسداد 
بال در افراد مبتال به سنگ صفرا ،کولیت به دن. مجرای صفراوی هستند خودداری شود

مصرف فرآروده های 
ابی این دارو در موارد انسداد روده ای و بیماری های الته.حاوی کنگر فرنگی دیده می شود

روده و آپاندیسیت 
.و دل درد با منشا نامعلوم منع مصرف دارد

افرادی .نندبیماران مصرف کننده دیگوگسین باید این فراورده را تحت نظر پزشک مصرف ک
که به خانواده 

.دکاسنی و کوکب و آرنیکا حساسیت دارند باید این دارو را با احتیاط مصرف کنن



:مزیت محصول

قابل استفاده در گروه های سنی-

پایین تر نسبت به نمونه بازار

فاقد گیاه سنا -



شربت سیموسپان

Simospan Syrup 120 ml

:میلی لیتر 5اجزاء فرآورده در هر 

میلی گرم۸40عصاره مایع آویشن           

میلی گرم۸4(        پیچک ) تنتور عشقه 

میلی گرم500عسل                             

میلی گرم10ویتامین ث                         

:موارد مصرف 

تسکین سرفه -

موثر در برونشیت -

خلط آور –

برطرف کننده ی التهاب مجاری تنفسی_



:مکانیسم اثر 
ده و گیاه آویشن از دیرباز برای کاهش و تسکین سرفه مصرف می ش: آویشن-

ط به اثرات ضد سرفه و خلط آور شربت مربو. فاقد عوارض جانبی خاص می باشد 
ه می باشد ک( نظیر تیمول و کارواکرول)روغن های فرار موجود در گیاه آویشن 

نفس منجر به افزایش حرکات مژک های تنفسی و ترشحات مخاطی در دستگاه ت
داده مصرف عصاره آویشن ترشحات موکوس دستگاه تنفسی را افزایش. می شود

ا فالونوئیدهای موجود در فرآورده می تواند ب. و واجد اثرات خلط آور می باشد 
ای تحریک مستقیم مخاط موجب افزایش ترشح مخاط تنفسی و حرکات مژک ه
ریق تنفسی شده و در نتیجه خروج مواد زائد ، میکروب و ذرات گرد و غبار را از ط

ریق تاثیر اثر ضد انقباضی ایلئوم و برونش ها ، از ط. مجاری تنفسی تشدید نماید 
. ده است مواد موثره آویشن بر ترشح هیستامین و استیل کولین به اثبات رسی

لی آن خاصیت ضد باکتری و ضد قارچی عصاره آویشن مربوط به ترکیبات فن
.می باشد ( بخصوص تیمول و کارواکرول)
ه عصاره گیاهی عشقه به عنوان یک داروی خلط آور، کاهند: ( پیچک)عشقه -

ت و التهاب  و کاهنده مخاط مجاری تنفسی و رقیق کننده خلط شناخته شده اس
ه های بدین ترتیب قادر به کاهش تعداد سرفه ها و از آن باالتر کاهش شدت سرف

ا برخی از پژوهشها تأثیرات سودمند فرآورده های پیچک ر. تشنجی می باشد
نینی موجود ناشی از خصوصیات سکروتولتیک و برونکودیالتوری ترکیبات ساپو

.دراین گیاه بویژه آلفا هیدرین دانسته اند
خواص .تعسل یک راه طبیعی برای مقابله با سرفه ناشی از برونشیت اس: عسل-

ضد ویروسی و ضد باکتری موجود در عسل تسکین دهنده  گلو خواهد 
.همچنین، عسل باعث تقویت سیستم ایمنی بدن می شود.شد



:عوارض جانبی 
ده تا کنون عوارض خاصی به دنبال مصرف مقادیر توصیه شده این فرآورده مشاهده نش

. است
:تداخالت دارویی 

عوارض ناخواسته ای از مصرف همزمان این فرآورده با سایر داروها گزارش نشده است  و 
.مودمیتوان این فرآورده را همزمان با سایر داروهای دیگر مانند آنتی بیوتیک ها مصرف ن

:موارد عدم مصرف و نکات قابل توصیه 

ت بهتر است در ناراحتی های شدید دستگاه گوارش و یا سابقه آلرژی و حساسی•
.نسبت به گیاهان آویشن و عشقه  از مصرف دارو خود داری گردد 

ی های در آسیبهای شدید پوستی و یا بیماریهای حاد پوستی و تب شدید ،بیمار•
.ردد حاد عفونی و ناراحتی های شدید قلبی و فشار خون باال زیر نظر پزشک استفاده گ

نمی رسوبات داخل شربت دلیل بر تخریب دارو و یا عدم پاسخ فارماکولوژیک دارو•
.باشد ، لذا قبل از مصرف دارو را تکان دهید 

ن درصد الکل می باشد بنابر این توصیه می شود درای5/0-۶/0این شربت دارای •
.مورد با پزشک مشورت شود 

یت می بیش از دوز پیش بینی شده مصرف ننمایید زیرا گیاه عشقه باعث مسموم•
.شود

به دلیل کافی نبودن اطالعات قابل اعتماد از مصرف دارو در دوران بارداری و •
.شیردهی اجتناب شود

.ستدر این فرآورده از شیرین کننده ی سوکرالوز و عسل طبیعی استفاده شده ا•
درد در صورت استفاده بیش از حد دارو امکان ایجاد ناراحتی های گوارشی ، سرگیجه ، سر

در صورت مشاهده این عالئم ، دارو را قطع کرده و به مرکز . و اغتشاش ذهنی وجود دارد 
.درمانی مراجعه نمایید



:مزیت محصول

جایگزین مناسب برای انواع فراورده -

موجود در بازار

تاثیر پذیری و بهره دهی درمانی باال-

خوش طعم-



شربت ردیوسید

Rediucid 240 ml Syrup

:میلی لیتر 5اجزاء فرآورده در هر 

میلی گرم5/4ژل آلوئه ورا            

:موارد مصرف 

ید معدهکمک به تنظیم اسید معده در افراد مبتال به ترشح زیاد اس-1

کمک به تسکین دستگاه گوارش و بهبود هضم غذا-2

ری های تقویت سیستم ایمنی و افزایش مقاومت بدن در برابر بیما-3

ویروسی به ویژه آنفوالنزا و سرماخوردگی



:  مکانیسم اثر 
ه ژل آلوئه ورا ماده ای شفاف ب. بخش قابل استفاده آلوئه ورا ، ژل برگ آن است

ژل آلوئه ورا دارای . دست آمده از قسمت مرکزی برگ گیاه آلوئه ورا می باشد
تانن، آنزیم ها، امینو اسید، ویتامین و امالح ,ترکیبات فعال و دارویی شامل آسمانان

نی آسمانان که از اجزای اصلی ژل آلوئه ورا می باشد ، محرک سیستم ایم.می باشد
ستم ژل آلوئه ورا دارای اثرات آنتی اکسیدان ، متعادل کننده سی. محسوب می شود

به . ایمنی ، ترمیم زخم ، ترمیم آسیب های حرارتی  ، سوختگی و ضد التهاب است
رد صورت خوراکی ژل آلوئه ورا برای درمان زخم معده و بیماریهای التهابی روده کارب

. دارد

:عوارض جانبی 
تاکنون عوارض خاصی به دنبال مصرف این فرآورده مشاهده نشده است اما به دنبال 

ن مصرف طوالنی مدت ممکن است در بعضی افراد ، عوارض گوارشی مانند دل درد، اسهال ، خو
.دیده شود که در این صورت توصیه می شود مصرف دارو قطع شود.... در ادرار و مدفوع و 

:تداخل اثرات 
اد این فراورده با داروهای پایین آورنده قند خون تداخل دارد لذا مصرف این فراورده در افر

.دیابتی که قند خونشان در حال کنترل با داروها ضد دیابت است توصیه نمی شود
ن را افزایش استفاده بیش از حد آلوئه ورا ،به دلیل کاهش پتاسیم ، خطر مسمومیت با دیگوکسی

.می دهد
:هشدار ها و منع مصرف 

، (نظیر بیماری کرون)از مصرف این دارو در انسداد روده ، التهابات حاد روده ای 
ده در افراد مصرف این فرآور. آپاندیسیت و هرگونه درد شکمی با منشا ناشناخته خودداری نمایید

.دیابتی که قند خونشان در حال کنترل با داروها ضد دیابت است توصیه نمی شود
.سال خودداری نمایید12از مصرف این فرآورده در دوران بارداری و شیردهی و کودکان زیر 



:مزیت محصول

تاثیر پذیری و بهره دهی درمانی باال-

مواد اولیه با کیفیت باال-

خوش طعم-



شربت سیموکلد
Simo Cold syrup     120 ml

:میلی لیتر 5اجزاء فرآورده در هر 
میلی گرم1500آکاسیا                                           
میلی گرم107/5عصاره آویشن                                  
میلی گرم107/5عصاره پنیرک                                  
میلی گرم107/5عصاره گل آقطی                              
میلی گرم107/5عصاره گل لیندن                              
میلی گرم107/5عصاره آسروال                                 
میلی گرم107/5عصاره زنجبیل                                
میلی گرم107/5پروپولیس                                      

میلی گرم12ویتامین ث                                         
میکروگرم140مس                                              

میلی گرم 15(                     وناتکزینک گلو)زینک 

:موارد مصرف
کاهش آبریزش بینی ، کاهش احتقان و تسکین عالیم سینوزیت

از بین بردن درد و گرفتگی گلو
تسکین دهنده سیستم تنفسی

تقویت سیستم ایمنی بدن



:مکانیسم اثر 
بهتر مواد به دلیل داشتن فیبرهای پربیوتیک ، به تعادل فلور روده و در نتیجه جذب: آکاسیا -

.موجود در فرآورده و سایر ویتامین ها و مواد معدنی کمک میکند
می گونه های مختلف آویشن به عنوان ضد سرفه، خلط آور و ضد میکروب استفاده: آویشن -

.داردهمچنین تیمول و کارواکرول آویشن اثرات ضد کرم، ضد باکتریایی و ضد قارچی. شوند 
ی از مهم ترین اثرات گل پنیرک، عمدتاً مربوط به موسیالژ و آنتوسیانین آن است که یک: پنیرک -

.داروهای ضد سرفه و مفید برای رفع گرفتگی صدا است
های از این گیاه برای معالجه برونشیت ، درمان گریپ ، سرماخوردگی و بیماری: آقطی سیاه -

.دستگاه تنفس استفاده می شود
تفاده برای درمان سرماخوردگی ، احتقان بینی ، سوزش گلو و سرفه اس: گیاه لیندن و آسروال -

.میکنند
.خواص ضدتب ، ضد درد ، ضد التهاب و اثرات آنتی بیوتیکی دارد: زنجبیل -
-3-ینوبانکسینحاوی فالونوئیدهایی از جمله پینوکمبرین، گاالنجین، پینوبانکسین و پ: بره موم -

.استات است، که اثرات ضد ویروسی، ضد باکتریایی و ضد قارچی دارد
حیح ویتامین ث به عنوان یک عامل اکسیداسیون و نقش آن در حفظ عملکرد ص: ویتامین ث 

بیعی به دلیل نقش ویتامین ث در حفظ عملکرد ط. سیستم ایمنی بدن شناخته شده است
تفاده می سیستم ایمنی بدن ، بسیاری از مردم برای درمان و پیشگیری از سرماخوردگی از آن اس

.همچنین شواهد نشان می دهد که ویتامین ث طول دوره سرماخوردگی را کاهش می دهد. کنند
رد سیستم روی در چندین عملکرد بیولوژیکی و سنتز پروتئین موثر است و نقش مهمی در عملک-

اغلب مطالعات کاهش قابل توجهی در طول دوره سرماخوردگی با . ایمنی بدن ایفا می کند
.مصرف زینک نشان داده است



:عوارض جانبی 
وع ، در دوز های باال ایجاد سرگیجه ، حالت ته. تیمول باعث تحریک غشای مخاطی و پوست میگردد

.درد در دستگاه گوارش و سردرد میکند
ت به در بیمارانی که نسب.  بره موم موجود در این دارو ممکن است  منجر به واکنش های آلرژیک شود

.محصوالت زنبور عسل حساسیت دارند ممکن است باعث  واکنش های آلرژیک می شود
:تداخالت دارویی 

.ودمصرف همزمان این فرآورده با داروهای سرکوب کننده ایمنی و داروهای ضد انعقاد توصیه نمی ش
.آکاسیا موجود در این فرآورده ، جذب و اثر آموکسی سیلین را کاهش می دهد-
الیت استفاده از آنتی اکسیدان هایی مانند ویتامین ث در طول شیمی درمانی می تواند فع-

.داروهای شیمی درمانی که تولید رادیکال های آزاد می کنند را کاهش دهد
:موارد عدم مصرف و نکات قابل توصیه

.در دوران بارداری و شیردهی  نباید از این دارو استفاده کرد-
.در هنگام خونریزی از مصرف این دارو به دلیل حضور بره موم اجتناب شود-
ره موم افرادی که به محصوالت زنبور عسل حساسیت  دارند از مصرف این دارو به دلیل حضور ب-

.  اجتناب کنند
آرتریت بیماران مبتال به بیماری های خود ایمنی مانند ام اس، لوپوس اریتماتوز سیستمیک و-

ا احتیاط روماتوئید باید از مصرف این فرآورده به دلیل حضور آقطی سیاه اجتناب کنند و یا اینکه ب
. مصرف کنند

تامین ث بیماران مبتال به سنگ کلیه  ، دیابت و  سرطان در مصرف این دارو به دلیل حضور وی-
.احتیاط کنند

.به دلیل حضور گیاه لیندن در این فرآورده ، بیماران قلبی با احتیاط مصرف کنند-
.به دلیل حضور آسروال در این فرآورده در بیماران نقرس با احتیاط مصرف شود-
.هفته مصرف شود3تا 2برای رسیدن به بهترین نتیجه ، بهتر است این فرآورده -
.از دسترس کودکان دور نگهداری کنید-



:مزیت محصول

دارای خاصیت ضد میکروب و ضد ویروس، مناسب -

برای سینوزیت و عفونت های تنفسی

ردگیتوام بودن اثرات تسکینی و درمانی برای سرماخو-

تقویت سیستم ایمنی-

حاوی پروپولیس جهت بهبود عفونت ویروسی -

کاهش طول دوره سرماخوردگی-

خوش طعم-



شربت سیموویرال
Simoviral syrup  120 ml

:میلی لیتر 5اجزاء فرآورده در هر 
میلی گرم345(           اکیناسه)عصاره گیاه سرخارگل 

میلی گرم5۸5پودر ریشه لوماتیوم دیزکتوم                
میلی گرم11۶0پودر ریشه گون ممبراناسس              

میلی گرم4۸5قارچ گانودرما                                 
میلی گرم200پودر ریشه شیرین بیان                      

:موارد مصرف
تقویت سیستم ایمنی بدن

ضد ویروس ، ضد قارچ ، ضد باکتری
زا و تسریع زمان بهبود و کاهش شدت بیماری در سرماخوردگی ، آنفوالن

بیماری های ویروسی
تسکین موثر درد و گرفتگی گلو

پیشگیری از سرماخوردگی در فصول سرد سال
پیشگیری از ابتال به بیماری های عفونی در سفر



:مکانیسم اثر 
وردگی سرخارگل برای عفونت دستگاه تنفسی فوقانی مانند سرماخ: سرخارگل-

یروسی معمولی و عفونت های مربوط به آنفلوانزا استفاده می شود زیرا اثرات ضد و
نیک ترکیبات پلی استیل. دارد و موجب تحریک سیستم ایمنی بدن می شود

.دارندموجود  در سرخارگل، از جمله کتو آلکن  و کتو آلکین  فعالیت ضد قارچی
ریشه عصاره ی. این گیاه اثرات ضد باکتری و ضد ویروس دارد : لوماتیوم دیزکتوم

. داین گیاه ، ویروس هایی را که باعث اسهال و استفراغ می شوند را مهار میکن
یمنی سیستم ایمنی بدن را ارتقا می دهد و پاسخ سیستم ا: گون ممبراناسس-

دن سلول ترکیبات پلی ساکاریدی موجب اتصال و فعال ش. بدن را بهبود می بخشد
این . ندارندTو ماکروفاژها می شود اما چنین تاثیری بر روی سلول های Bهای 

و Aولین  گیاه، اثرات اینترفرون را تقویت می کند، سطوح آنتی بادی ایمونوگلوب
در ترشحات بینی را افزایش می دهد و باعث افزایش سطح Gایمونوگلوبولین 

.  می شود2اینترلوکین 
ترکیبات قارچ  گانودرما  دارای  انواع اثرات دارویی از جمله : قارچ گانودرما-

اتی که مسئول ترکیب. تنظیم سیستم ایمنی بدن و اثرات ضد باکتریایی می باشند
-ساکاریدتنظیم سیستم ایمنی هستند شامل  پلی ساکاریدها، کمپلکس  پلی

. پپتید و پلی فنول می باشند
ندرم حاد گلیسیریزین  ممکن است  رشد ویروس کورونا که با س: شیرین بیان-

.تنفسی در ارتباط  است را مهار کند



:عوارض جانبی
ده تاکنون عوارض خاصی به دنبال مصرف مقادیر توصیه شده این فرآورده مشاهده نش

.است
:تداخالت دارویی 

اروی داروهایی نظیر سیکلوفسفامید، داروهای سرکوب کننده سیستم ایمنی و د
.لیتیوم با این فرآورده تداخل دارند

. بیمارانی که وارفارین مصرف میکنند ، از مصرف این فرآورده پرهیز کنند
، داروهای ضد فشار خون، کورتیکواستروئیدها، دیگوکسین، داروهای دیورتیک
یان استروژن و فوروزماید از جمله تداخالت دارویی این فرآورده به دلیل حضور شیرین ب

.می باشد
:موارد عدم مصرف و نکات قابل توصیه

.و شیردهی نباید از این دارو استفاده کردبارداریدر دوران 
بیماران مبتال به بیماری های خود ایمنی مانند ام اس، لوپوس اریتماتوی 
جتناب سیستمیک و آرتریت روماتوئید باید از مصرف این فرآورده به دلیل حضور گون ا

.  کنند و یا اینکه با احتیاط مصرف کنند
د از مصرف بیماران مبتال به بیماری های قلبی ، فشار خون باال و بیماران کلیوی بای

.مقادیر بیش از حد این دارو به دلیل وجود شیرین بیان اجتناب کنند



:مزیت محصول

منی حاوی مواد طبیعی تقویت کننده سیستم ای-

مانند سرخارگل، شیرین بیان، قارچ گانودرما

تنها شربت ضد ویروس طبیعی در بازار-

ونت مناسب برای درمان کمکی و پیشگیری از عف-

های ویروسی مانند زگیل، تب خال، اوریون، 

....سرخک، آبله مرغان و 

خوش طعم-



شربت سیمواپتا

SimoAppeta 120 ml Syrup 

:میلی لیتر 5اجزاء فرآورده در هر 

میلی گرم750صمغ آکاسیا                                          
میلی گرم75/۶۸عصاره هیدروگلیسرینه اسپیرولینا            
میلی گرم75/۶۸عصاره هیدروگلیسرینه زردچوبه               
میلی گرم     75/۶۸عصاره هیدروگلیسرینه کاسنی               
میلی گرم75/۶۸عصاره هیدروگلیسرینه شنبلیله             
میلی گرم75/۶۸عصاره هیدروگلیسرینه علف چشمه        
میلی گرم75/۶۸عصاره هیدروگلیسرینه زنجبیل              

میلی گرم3ویتامین ث                                               
میکروگرم1294/0ویتامین ب

میکروگرم70(                    به صورت مس گلوکونات)مس 
میکروگرم75(                  به صورت منگنز گلوکونات)منگنز 

:موارد مصرف
اشتها آور -
کمک به افزایش وزن-
کمک به افزایش جذب و متابولیسم غذا-
محرک اشتها برای کودکان مضطرب و بیش فعال-
تامین انرژی و کالری بدن و کاهش خستگی روزانه -



:مکانیسم اثر 
باکتری )آکاسیا باعث افزایش سطح بیفیدوباکتری ها و الکتو باکتری ها •

.هفته مصرف می شود4در روده پس از ( های تولید کننده اسید الکتیک 

فید کاسنی به خاطر داشتن آماروئید برای اختالالت مربوط به سو هاضمه م•
شه ری.از ریشه کاسنی به عنوان اشتها آور و صفرا آور استفاده می شود. می باشد

.کاسنی دارای اثر ملین خفیف می باشد و تولید صفرا را افزایش می دهد

پروتئین خام ، غلظت باالیی از ویتامین های ب ،% ۶5اسپیرولینا متشکل از •
آنزیم های اسپیرولینا با افزایش سنتز. فنیل آالنین ، آهن و دیگر مواد معدنی است

2-5/1آهن موجود در اسپیرولینا .درگیر در هضم ، منجر به بهبود هضم می شود
.میلی گرمی آن قابل جذب است10میلی گرم آهن در دوز 

ادن علف چشمه ، زنجبیل و شنبلیله برای شکایات سوءهاضمه و از دست د•
. اشتها کاربرد دارند

ات ترکیب. زردچوبه در شکایات سوءهاضمه و از دست دادن اشتها کاربرد دارد•
ا آوری فعال آن شامل کورکومین است که خاصیت ضد التهابی دارد و خاصیت صفر

آن مربوط به مواد رنگی بخصوص  شامل دی فرولویل متان می باشد 
ستم ویتامین ث به عنوان یک آنتی اکسیدان و افزایش دهنده عملکرد سی•

.ایمنی بدن شناخته شده است 

، رشد برای سنتز نوکلئوپروتئین و میلین، تکثیر سلول B12ویتامین •
.طبیعی و خونسازی مورد نیاز است



:عوارض جانبی 
شاهده تاکنون عوارض خاصی به دنبال مصرف مقادیر توصیه شده این فرآورده م

.نشده است
:تداخالت دارویی 

نده این شربت با آموکسی سیلین ، داروهای ضد انعقاد ، داروهای سرکوب کن
د ایمنی ، میدازوالم ، سیکلوفسفامید ها و مسدود کننده های بتا، داروهای ض

ا دیابت ، وارفارین ، آسپیرین و داروهای دیورتیک تداخل دارد و بایستی ب
.احتیاط مصرف شود

:موارد عدم مصرف و نکات قابل توصیه

.در دوران بارداری و شیردهی مصرف این دارو ممنوع می باشد•

در افراد حساس به این خانواده  ( صمغ عربی )به خاطر حضور آکاسیا •
.ممکن است باعث واکنش های آلرژیک شود

ی مانند به خاطر حضور اسپیرولینا در افراد مبتال به بیماری های خود ایمن•
ود و اسپیرولینا باعث اختالالت خونریزی می ش. ام اس با احتیاط مصرف شود

.تجمع پالکتی را مهار می کند

از به خاطر حضور زردچوبه افرادی که انسداد مجاری صفراوی دارند نباید•
سه صفرا این دارو استفاده کنند  و در بیماران دیابتی  و در افرادی که سنگ کی

.دارند باید تحت نظر پزشک مصرف شود
.



:مزیت محصول

حاوی عصاره های گیاهی مورد تایید -

اروپا جهت اشتها آور بودنEکمیسیون 

حاوی عصاره جلبک اسپیرولینا که تامین-

کننده پروتئین و انرژی و همچنین خون ساز

بدن

خوش طعم-



ژل دهانی کاموژین   

Comogin Mouth Gel 25gr

:  اجزای تشکیل دهنده

%5عصاره گل بابونه 

%5عصاره ریشه سنبل الطیب 

%5عصاره پروپولیس 

:موارد مصرف

کمک به رفع التهاب لثه درکودکان طی دوره دندان در آوردن

رفع ضایعات و ناراحتی های  ناحیه دهان و

کاهش قرمزی و التهاب لثه



:مکانیسم اثر 
واد هیدروفیل گل های بابونه حاوی گروهی مواد لیپوفیل می باشند که اثر برجسته ضد التهابی دارند و نیز دارای گروهی م

آپی )ونوئیدها و مواد هیدروفیل شامل فال( کامازولن)مواد لیپوفیل شامل سزکوئی ترپنها . با اثر قوی اسپاسمولیتک است
، ( یشتاز کامازولنپ) فعالیت ضد التهابی عصاره بابونه بیشتر به واسطه ترکیبات ماتریسین . و کومارینها می باشد( ژنین

.بیزابولول و اکسیدهای آن بوده که عمده ترین ترکیبات موجود در عصاره را تشکیل می دهند
.سنبل الطیب در ترمیم زخم و کم کردن التهاب نقش مهمی ایفا میکند

ور عسل بره موم به عنوان ماده ی ضد عفونی کننده و عاملی موثر در پیشگیری از ورود و شیوع بیماریها در کندوی زنب
. محسوب می شود

قابها، از همچنین پر کردن شکافها ، ترمیم شکستگی ها، جال دادن و ضد عفونی کردن جدار داخلی کندوی زنبور عسل  و
تی این ماده خارق العاده خواصی شامل اثر ضد باکتریایی، ضد قارچی، ضد انگلی، آن.دیگر کاربردهای بره موم است

، بهبود دهنده اکسیدانی، ضد التهابی و ضد پوسیدگی دندان دارد، همچنین به عنوان تقویت کننده سیستم ایمنی بدن
.اختالالت دهان و لثه و بی حس کننده موضعی کاربرد دارد



:عوارض جانبی 
. سنبل الطیب در دوز درمانی بدون عارضه جانبی می باشد-
. موجود در این دارو ممکن است  منجر به واکنش های آلرژیک  در برخی افراد شود( پروپولیس)بره موم -
.عوارض جانبی بابونه نادر بوده و گاهی به ایجاد واکنش های الرژیک بی اهمیت و قابل اغماض منجر می شود-

:تداخالت دارویی 
ممکن است منجر به  CNSمصرف همزمان بابونه و سنبل الطیب با بنزودیازپین ها و داروهای : بابونه و سنبل الطیب -

.   تشدید عوارض جانبی دو دارو شود
ت را بره موم  می تواند تجمع پالک.  داروهای ضد انعقاد خون با این فرآورده به دلیل حضور بره موم تداخل دارند: بره موم-

.  مهار کند
.مصرف همزمان بابونه و وارفارین ممکن است اثرات وارفارین را افزایش دهد و خطر خونریزی را افزایش یابد-

:موارد عدم مصرف و نکات قابل توصیه
ممکن است باعث  CNSسنبل الطیب در دوز درمانی بدون عارضه جانبی می باشد به دلیل دارا بودن اثر کاهش فعالیت -

در . در موارد نادر شکایات دستگاه گوارش و آلرژی ممکن است رخ دهد. تقویت اثر آرام بخشی داروهای آرامبخش شود
.مصرف طوالنی مدت ممکن است باعث سردرد و اختالالت عملکرد قلبی شود

ا باید زنان حساس به هورمون ه. بابونه  ممکن است باعث واکنش های آلرژیک در افراد حساس به گیاهان این خانواده شود-
به دلیل حضور بابونه حداقل دو هفته قبل از عمل جراحی از مصرف این دارو خودداری. از مصرف این دارو اجتناب کنند

.  کنید



:مزیت محصول

بی خطر بودن بلعیدن ژل-

عارضه جانبی پایین-

مواد تشکیل دهنده خاصیت آرامبخشی و باعث کاهش بی قراری -

کودکان میشود



ژل دندان سیمودنت

Simodent Gel  10gr

:گرم  10اجزاء فرآورده در هر 

%1اسانس نعناع فلفلی -%  20روغن میخک 

:موارد مصرف

بی حس کننده ی سطحی و تسکین دهنده 

سریع درد دندان بخصوص در پوسیدگی های دندانی

ضدعفونی کننده و ضد میکروب 



کرم کاپسیمو

Capsimo Cream  Cream 30 gr

حاوی عصاره فلفل قرمز ، روغن کنجد و روغن زیتون

:موارد مصرف

تسکین درد در اوستئوآرتریت ، آرتریت روماتوئید ،  درد های-

عصبی بعد از زونا و نوروپاتی دیابتی

قرات و پاتسکین درد و گرفتگی عضالت ناحیه شانه بازو ، ستون ف-



:مکانیسم اثر 
ماده موثره )می باشد این ترکیب از نظر ساختار، شبیه به اوژنول    (capsaicin)مهمترین ماده موثره موجود در فلفل قرمز، کاپسایسین 

ازفیبرهای عصبی و کاهش انتقال ایمپالس  pکاپسایسین از طریق تهی کردن ماده ی . می باشد که اثر ضد دردی بسیار قوی دارد( میخک
.  اشداثر ضد التهابی فلفل به دلیل وجود سالیسیالت ها در این گیاه می ب. سبب بروز اثرات ضد درد خود می شود ،CNSهای درد به 

:عوارض جانبی 
رف این فراورده می تواند باعث عالئم التهاب نظیر سوزش و قرمزی در ناحیه مورد استفاده و درماتیت تماسی شود اگر چه با ادامه مص

.فراورده معموال این عارضه کاهش می یابد
ل و بعد از سوزش و قرمزی پوست بعد از مصرف کرم طبیعی می باشد و میتوان برای تخفیف آن از ژل لیدوکائین یا پماد کاالندوال ، قب

.دسوزش ناشی از مصرف کرم فلفل ، بعد از مصرف مداوم چند روزه ، کم می شود و یا از بین می رو. مصرف کرم فلفل استفاده کرد
:موارد احتیاط و نکات قابل توصیه

صورت ی زیر بازو تست شود و در¬های شدید پوستی در افراد حساس مقدار کمی از کرم در ناحیه¬بهتر است برای جلوگیری از واکنش
حمام بعد از مصرف پماد، تا سه ساعت، موضع را گرم نکنید و با آب داغ است. واکنش شدید حساسیتی از مصرف فرآورده خودداری شود

ش یک بار بعد از مصرف فرآورده، دستها را با دستمال تمیز کنید و با آب و صابون شستشو دهید و یا برای مصرف کرم از دستک. نکنید
.  در صورت تماس فرآورده با چشم ،چشم را با آب فراوان  شستشو دهید. مصرف استفاده کنید

:موارد منع مصرف
.سال مصرف نشود۶در کودکان زیر -
.در صورت وجود زخم در ناحیه ی دردناک و یا وجود بریدگی در پوست استفاده نشود-
.افرادی که سابقه حساسیت به فلفل دارند ، از مصرف این فرآورده خودداری کنند-
. به دلیل عدم وجود اطالعات کافی ، مصرف فرآورده در دوران بارداری و شیردهی توصیه نمیشود-



:مزیت محصول

ن برابراثر بخشی چندی( روغن زیتون و روغن کنجد)به دلیل داشتن پایه مناسب -

سوزش و تحریک کمتر محل مورد استفاده-



کپسول سیموگنوس

Simognus Capsule

:اجزاء تشکیل دهنده در هر کپسول 
میلی گرم100عصاره خشک میوه پنج انگشت         

میلی گرم50عصاره خشک دانه شنیلیله                
میلی گرم50عصاره خشک ریزوم زنجبیل            

میلی گرم5/7(                    فروس سولفات) آهن
میلی گرم100آسکوربیک اسید                        

:موارد مصرف
کمک به کاهش عالئم و عوارض قبل ازقاعدگی 

مانند تحریک پذیری ، اضطراب ، افسردگی ، احتباس 
...مایعات، میل شدید به غذا، حساس شدن سینه ها، سردرد، نفخ و 



:مکانیسم اثر 

اثرات درمانی گیاه پنج انگشت عمدتا به اثرات غیر مستقیم آن بر روی 

کتین را ترکیبات این گیاه آزاد شدن پروال. نوروترانسیمترها و هورمون ها بر میگردد

سیکل مهار میکند؛ داروهائی که ترشح پروالکتین را کاهش می دهند فاز لوتئینی

شت به چنانکه این اثر توسط عصاره گیاه پنج انگ. قاعدگی را طوالنی می نمایند

روز سندرم هیپروالکتینمی و اختالل فازلوتئینی هر دو از علل ب. اثبات رسیده است

در مطالعات . و درد پستان دوره ای بحساب می آیند (PMS)پیش از قاعدگی 

یش بالینی، نشان داده شده است که عصاره میوه گیاه پنج انگشت سندرم پ

ت که این گیاه قادر اس. قاعدگی، بخصوص التهاب و دردپستان را برطرف می سازد

این . ف سازدگر گرفتگی احتباس مایعات، افسردگی و دیگر عالئم یائسگی را بر طر

ی می فراورده به دلیل داشتن شنبلیله و  زنجبیل باعث کاهش خونریزی قاعدگ

در دوران  زنجبیل سنتز پروستاگالندین ها را مهار می کند و تاثیرات مثبتی. شود

.دویتامین ث موجود در این فرآورده برای افزایش جذب آهن می باش. قاعدگی دارد



:عوارض جانبی 
شاهده تاکنون عارضه جانبی به دنبال مصرف مقادیر توصیه شده دارو م

.نشده است
ردرد  گیاه پنج انگشت در بعضی از افراد ممکن است باعث خارش ، س

، بی...، عوارض گوارشی نظیر رفالکس ، اسهال ،تهوع ، استفراغ و 
.خوابی و افزایش وزن شود 

.ددر صورت مشاهده این عوارض توصیه می شود مصرف دارو قطع گرد
:تداخالت دارویی 

از مصرف همزمان آگونیستهای دوپامین نظیر آمانتادین، 
وز، نظیر متوکلوپرامید، داروهای آنتی سایک2آنتاگونیستهای دوپامین 

داروهای ضد بارداری، استروژن،ضد انعقادها و ضد پالکت ها با این 
.دارو خودداری نمایید

:موارد عدم مصرف و نکات قابل توصیه
.از مصرف فرآورده در دوران بارداری و شیردهی خودداری نمایید

.مصرف این دارو در بیماران دارای سنگ صفرا ممنوع می باشد
به علت احتمال خون ریزی و عدم بند آمدن خون ، مصرف این 

.فرآورده را دو هفته قبل از تمامی اعمال جراحی قطع کنید



:مزیت محصول

ازارحاوی عصاره پنج انگشت باالتر از نمونه های ب-

توام بودن با گیاهان موثر-

حاوی ترکیبات خون ساز مورد نیاز در دوره -

قاعدگی



قرص سیموسلیپ   

Simosleep Tablet

:  اجزای تشکیل دهنده در هر قرص
میلی گرم100ریشه سنبل الطیب                       
میلی گرم50گل رازک                                   
میلی گرم50گل بابونه                                   
میلی گرم25اندام هوایی گل ساعتی                   
میلی گرم                            50تانورین                                     

میلی گرم                      5مالتونین                                     
میلی گرم50کلسیم                                      
میلی گرم25منیزیم                                      

:موارد مصرف
همراه با گیاهان آرامبخش طبیعی

کمک به درمان بی خوابی
کمک به تنظیم خواب در مسافرت های هوایی طوالنی

کمک به درمان افسردگی ناشی از کمبود مالتونین
دارای خاصیت آنتی اکسیدانی و ضد سرطانی 



:مکانیسم اثر 

سنبل الطیب  آرام بخش، خواب آور، ضد اضطراب، ضد افسردگی، ضد-
رات آرام مطالعات انجام شده بر روی انسان اث. تشنج و ضد اسپاسم می باشد

اب آوری بر همچنین فعالیت مالیم خو.بخشی سنبل الطیب را تایید می کند
دهد، روی افراد طبیعی بی خواب و افرادی با خواب غیر طبیعی را نشان می
وع به عالوه مطالعات انجام شده نشان می دهد که سنبل الطیب زمان شر

همچنین بی نظمی خواب ، زمان بیداری بعد از . خواب را کوتاه می کند

.دخواب و بیدار شدن مکرر در طول خواب و کیفیت خواب را اصالح می کن
ل شده و آپی ژنین موجود در گل بابونه به گیرنده های بنزودیازپین متص-

.  اثرات خواب آوری دارد
زی می باشد عصاره گل ساعتی دارای اثر تضعیف کننده سیستم عصبی مرک-

.و باعث بهبود بی خوابی می شود

ننده ی تنظیم کمالتونین یک هورمون درون زا در غده پینه آل می باشد که -
و روز را تولید مالتونین چرخه شب.ریتم شبانه روزی بدن و الگوهای خواب است

.تحت تاثیر قرار می دهد



:عوارض جانبی 
.این فرآورده با دوز دارویی توصیه شده ، فاقد عوارض جانبی می باشد

:تداخالت دارویی 
.مصرف همزمان این دارو با داروهای آرامبخش و خواب آور توصیه نمی شود

در صورت مصرف داروهای ضد انعقاد ، داروهای سرکوب کننده سیستم ایمنی و 
.داروهای فشارخون ، برای مصرف این دارو با پزشک خود مشورت کنید

:موارد عدم مصرف و نکات قابل توصیه
سال توصیه نمی 1۸مصرف برای خانم های باردار و شیرده و همچنین سنین زیر 

.شود
.هنگام مصرف همزمان با داروهای دیگر با پزشک معالج خود مشورت نمایید

در صورت مصرف این دارو ، از رانندگی و کارکردن با ماشین آالت سنگین و 
.خطرناک پرهیز کنید

آن ، رازک در بیماران دچار دپرسیون منع مصرف دارد و به دلیل آثار شبه استروژنی
ک حداقل به دلیل حضور راز. بهتر است در زنان مبتال به سرطان پستان مصرف نشود

. هفته قبل از جراحی مصرف این دارو قطع شود2



:مزیت محصول

OTCخواب آور بدون نسخه -

بدون تحمل و وابستگی-

دارای خاصیت ضد سرطانی-



کرم سیمو رزماری

SimoRosemary 30 gr

:گرم  30اجزاء فرآورده در هر 
گرم0/۶روغن رزماری                                              
گرم0/249تنتور پیاز                                                  
گرم0/15تنتور شبدر ترشک جنگلی                             
گرم0/249تنتور سداب                                              
گرم0/0۶انفوز هماور طبی                                         
گرم0/027تنتور گل آرنیکا                                          
گرم0/00۶تنتور ریشه  آرنیکا                                       
گرم0/0۶عصاره روغنی علف چای                                
گرم0/07۸عصاره روغنی آرنیکا                                    

گرم0/۶کافور                                                        
گرم0/339روغن لیمو                                                 

:موارد مصرف
گ به کمک به رفع التهاب تاندون ، کشیدگی عضله ، ر-1

رگ شدن و آسیب دیدگی های ورزشی
ت های کاهش التهاب ، تسکین درد و افزایش التیام باف-2

نیآسیب دیده و کمک به رفع کبودی در مناطق استخوا



:مکانیسم اثر 
ا پی سینئول ، بورنئول، بورنیل استات، کامفر، آلفاپی نن و بت-۸و1عمده ترین ترکیبات موجود در روغن فرار گیاه را -رزماری

زمارینیک ، سایر ترکیبات طبیعی موجود در برگ و سرشاخه های گلدار رزماری شامل فالونوییدها، اسید ر. نن تشکیل می دهند
واد متشکله آثار ضد التهابی این گیاه مربوط  به اسید رزمارینیک است که یکی از م. دی ترپن ها، تری ترپنها و غیره می باشد

رابر  در بیماران مبتال به درماتیت پوستی، عصاره رزماری موجب تحریک اثر محافظتی  در ب.اصلی گیاه رزماری می باشد 
. درماتیت می شود

وتوکسین می این گیاه شامل آلکالوئیدهای آربورین، آربورینین، گاما فاگارین، فوروکومارین روتامارین، برگاپتن و زانت-سداب 
. آلکالوئیدها و فوروکومارین ها مسئول اثر ضد التهابی و فعالیت اسپاسمولیتیک برگشت پذیر هستند. باشد
متابولیت های کورستین نیز منجر . را مهار می کنند2فالونوئیدها با اعمال اثر ضد التهابی خود رونویسی سیکلواکسیژناژ -پیاز

ریت را روتین  تولید نیت. در لنفوسیت های انسانی و در شرایط آزمایشگاهی می شوند2به مهار فرآیند رونویسی سیکلواکسیژناژ 
. می شوندآلفا TNFتوسط  ماکروفاژهای فعال شده در شرایط  آزمایشگاهی مهار می کند و مانع از تولید 

مرتبط  mRNAیین سنجش بیان برای تع. داردکافور اثر مهاری بر تولید سیتوکین، نیتریک اکساید و پروستاگالندین-کافور
. ، توسط عصاره های کافور مهار می شود(COX-2)با واسطه های التهابی  یا آنزیم کلیدی برای ساخت آنها 

فسفودی استراز، تغییر نفوذ پذیری مویرگ ها، cAMPاثرات ضد التهابی، پروتئین سازی و آنابولیک، مهارکنندگی -علف چای 
ر آنزیم هیپریسین دارای اثر مهارکنندگی ب. ضد آریتمی و ضد اسپاسم بیشتر به خاطر فالونوییدهای موجود در گیاه است

هد و هیپریسین جذب سلولی اکسیژن یا تنفس عروقی را در اعضای بدن افزایش می د. می باشد( MAO)منوآمینواکسیداز 
. بدین ترتیب انرژی و سالمت فرد را به طور قابل مالحظه ای افزایش می بخشد



:عوارض جانبی 
ت در افراد برای احتیاط بهتر اس. استعمال موضعی این کرم ، فاقد هر نوع اثر تحریکی بر روی پوست می باشد 

حساس به فرآورده های گیاهی ، قبل از مصرف ، مقدار کمی از کرم را در ناحیه ی داخل ساعد نزدیک مچ 
ساعت ، عالئم حساسیت پوستی مانند قرمزی ، سوزش ، خارش یا 24-12دست بمالید و در صورتی که پس از 

.بثورات جلدی پدیدار نشد ، می توانید مصرف کرم را آغاز کنید
:موارد احتیاط و نکات قابل توصیه

.از به کار بردن فرآورده روی زخم باز و پوست آسیب دیده خودداری نمایید
.ام شوددر افراد حساس به فرآورده های گیاهی ، قبل از مصرف ، تست حساسیت پوستی طبق دستور باال انج

:موارد منع مصرف
.سال مصرف نشود۶در کودکان زیر -
.در صورت وجود زخم در ناحیه ی دردناک و یا وجود بریدگی در پوست استفاده نشود-
.  به دلیل عدم وجود اطالعات کافی ، مصرف فرآورده در دوران بارداری و شیردهی توصیه نمیشود-



:مزیت محصول

ی اثر بخش( روغن زیتون و روغن کنجد)به دلیل داشتن پایه مناسب -

چندین برابر

به غیر از مسکن بودن برطرف کننده کبودی عضالت-

فرمول متفاوت از نمونه های بازار-



قرص اس دی الکس

SD-LAX   Tablets

:اجزاء فرآورده در هر قرص 

میلی گرم         550برگ و عصاره سنا             

میلی گرم95روغن رازیانه                      

:موارد مصرف

به عنوان مسهل و ملین در درمان یبوست ، سندرم روده 

هموروئید ، شقاق مقعد و تخلیه دستگاه ، IBSتحریک پذیر

.گوارش به منظور تسهیل تست های تشخیصی استفاده میشود



:مکانیسم اثر 
درولیز شده برگ سنا از دسته ملین های محرک می باشد، گلیکوزیدهای آنتراکینونی سنا پس از هضم هی

زمان و آنتراکینون آزاد و فعال ایجاد میکندکه باعث افزایش حرکات دودی شکل روده و در نتیجه کاهش
ساعت پس از 12تا ۶اثرات ملین گیاه سنا، . جذب مایعات به دلیل عبور سریع محتویات روده میشود

.مصرف خوراکی ظاهر میشود
رای روغن رازیانه به فرموالسیون اضافه شده  که دا, برای کاهش عوارض گوارشی نامطلوب عصاره سنا 

.اثرات ضداسپاسم و ضد نفخ بوده و از آن در پیشگیری و کاهش دل پیچه استفاده می شود
:عوارض جانبی 

اهده درد و احساس ناراحتی در ناحیه شکم ، نفخ ، اسهال ، سوءهاضمه ، تهوع و استفراغ که در صورت مش
.این عوارض از مصرف فرآورده خودداری کنید

آن مصرف طوالنی مدت سنا سبب از دست رفتن الکترولیتها از جمله پتاسیم می شود و به دنبال
. ودهایپوکالمی، هایپر آلدوسترونیسم، آلبومین اوری، هماچوری، فلج روده و ضعف عضالت دیده می ش

مصرف طوالنی مدت فرآورده های حاوی سنا سبب تغییر رنگ روده می گردد که با قطع دارو از بین
.خواهد رفت

:تداخالت دارویی 
ا ، وارفارین ، مصرف سنا با گلیکوزیدهای دیژیتال نظیر دیگوگسین ، داروهای آنتی آریتمی ، دیورتیک ه

.ی شوداز مصرف همزمان ملین سنا با این دارو ها خوددار. استروژن، ایندومتاسین و نیفدیپین تداخل دارد
:موارد عدم مصرف و نکات قابل توصیه

رف این فراورده در بیماری های انسدادی روده و بیماری های حاد التهابی روده ای و آپاندیسیت منع مص
.مطلق دارد و  نباید مصرف شود

. در صورت وجود دردهای شکمی ، تهوع یا استفراغ از مصرف فرآورده خودداری نمایید
ن از مصرف بیش از دو هفته ملین سنا بدون تجویز پزشک خودداری نمایید چون باعث ضعیف شد

.عضالت کولون و همچنین کمبود الکترولیت ها به خصوص پتاسیم می شود
.یددر صورت بروز خونریزی  یا مشکل در دفع ، مصرف دارو را قطع نموده و با پزشک خود مشورت نمای

.در بارداری و شیردهی از مصرف این دارو خودداری نمایید
سال خودداری نمایید2از مصرف فرآورده های حاوی سنا در کودکان زیر 



:مزیت محصول

ددارای سنوزوئید باالتر از نمونه های موجو-

تاثیر گذاری باالتر-



قرص ویگورمن

Vigorman Tablet  

:اجزای تشکیل دهنده در هر قرص

:موارد مصرف

کمک به درمان ناتوانی جنسی آقایان

افزایش میل جنسی و درمان اختالل نعوظ

افزایش تولید اسپرم و افزایش تولید طبیعی تستوسترون

کمک به رفع خستگی جسمی و ذهنی در آقایان

میلی گرم45پودر برگ  دامیانامیلی گرم300عصاره گیاه اپیمدیوم

میلی گرم40عصاره جینکو بیلوبامیلی گرم100پودر ریشه بوزیدان

میلی گرم5/37پودر ریشه جینسینگ برزیلیمیلی گرم100عصاره خارخاسک

میلی گرم25عصاره جینسینگ آسیاییمیلی گرم۸0عصاره جینسینگ مالزیایی

میلی گرم25عصاره نخل اره ایمیلی گرم75پودر ریشه فوتای

میلی گرم10نیاسینمیلی گرم75عصاره جو دوسر

میلی گرم50تائورینمیلی گرم۶0عصاره لوبیا مخملی

میلی گرم125ال آرژینینمیلی گرم50عصاره کاتوآبا

میلی گرم50پودر ریشه ماکا



:عوارض جانبی
.تتاکنون عارضه جانبی خاصی به دنبال مصرف این فرآورده در دوز درمانی مشاهده نشده اس

.در موارد بسیار کم ، امکان بروز سردردهای خفیف و تهوع گذرا با مصرف این دارو وجود دارد
:تداخل دارویی

 , MAOIمانند )این دارو در مصرف همزمان با داروهای مغز و اعصاب و اعصاب و روان 

SSRI,TCA  ،داروهای فشار خون و قلب و (خواب آورها ، داروهای صرع و آنتی سایکوتیک ها ،
.عروق و متیل دوپا باید با مشورت پزشک یا داروساز مصرف شود

:هشدارها و نکات قابل توصیه
:مصرف دارو در افراد زیر باید با احتیاط و با مشورت پزشک صورت گیرد-

پارکینسونافراد مبتال به–افراد مبتال به بیماری التهاب پروستات –افراد دارای مشکالت کبدی 
.جهت کاهش  عوارض گوارشی ، دارو را پس از غذا مصرف کنید-
کسانی که قصد انجام اعمال جراحی دارند باید حداقل دو هفته قبل از عمل، مصرف دارو را -

.قطع کنند
قند خون، اسید اوریک )مصرف این فراورده ممکن است در جواب تست های آزمایشگاهی -

.اختالل ایجاد کند( ،تستهای عملکرد کبدی ،تری گلیسرید ،کلسترول و تیروئید
.  مصرف این دارو برای  بانوان ممنوع است-
ین، مانند متفورم)مصرف این فراورده در افراد دیابتی و کسانیکه داروهای کاهنده قند خون -

.استفاده می کنند ممنوع است ...( گلی بنگالمید ،رپا گلیناید ، انسولین و 
ده همچنین مصرف این دارو در افرادی که داروهای رقیق کننده خون ، ضدانعقاد و سرکوب کنن

.سیستم ایمنی مصرف می کنند و مبتالیان به بیماری خود ایمنی ممنوع است
ممنوع به دلیل و جود آرژنین مصرف این فراورده در افرادی که سابقه انفارکتوس میوکارد دارند

.است



:مزیت محصول

ترکیب کامل از گیاهان موثره در انواع -

مشکالت جنسی آقایان مثل زود انزالی، 

...اختالالت نعوظ و 



قرص سیم فیمالیب

:در هر قرص تشکیل دهندهاجزاء 

:موارد مصرف

مکمل روزانه برای افزایش چشمگیر میل جنسی خانم ها

کمک به تعادل هورمون 

کمک به بدن به منظور جبران کمبود تغذیه و عدم تعادل هورمونی ناشی از زمان بارداری، استرس و تغذیه نامناسب

میلی گرم                   A 2ویتامین  میلی گرم               300آرژنین-ال
میلی گرم                    10ویتامین ث              میلی گرم50تئوبرمین کاکائو

میلی گرم                   E5ویتامین  میلی گرم 35کاربینول  -3-ایندول
میکروگرم             B1200ویتامین  میلی گرم     16جین سنگ کره ای                 
میکروگرم                 B2200ویتامین  میلی گرم                      25جینکو بیلوبا                          
میکروگرمB33ویتامین  میلی گرم                        25برگ دامیانا                          

میکروگرم                B6435ویتامین   میلی گرم                     25توت مار                              

میکروگرم                 800فولیک اسید                        میلی گرم                         25تمشک قرمز                        
میکروگرم                   B1212ویتامین  میلی گرم25ریشه شیرین بیان                  

میکروگرم                 500بیوتین                               میلی گرم25ریشه زنجبیل                       
میلی گرم                 100کلسیم کربنات                    میلی گرم25سنبل الطیب                        
میلی گرم    29/96فروس گلوکنات                 میلی گرم25ریشه کودزو                         

میلی گرم                   2پنتوتنیک اسید                       میلی گرم                       9زینک گلوکونات                    



:مکانیسم اثر 
دن آرژینین در ب-ال . آرژینین  یک اسید امینه ضروری برای ساخت پروتئین ها می باشد -ال-

ن راحت تر تبدیل به نیتریک اکساید می شود که نیتریک اکساید باعث شل شدن عروق و جریا
.خون در عروق می گردد که این امر برانگیختگی جنسی را بهبود می بخشد

تئوبرومین به عنوان  گشاد کننده رگ های خونی و کاهش دهنده فشار خون عمل می کند و-
.باعث افزایش کیفیت غرایز جنسی می شود

تروژن  کاربینول از نظر جنسی، نقش کلیدی در کمک به برقراری تعادل طبیعی س-3-ایندول-
.بدن دارد

، زنجبیل و توت مار ، جینسینگ ، جینکوبیلوبا ، دامیانا ، تمشک قرمز ، تیریشه ، شیرین بیان-
، تعادل سنبل الطیب باعث افزایش میل جنسی ، افزایش شدت ارگاسم،  بهبود عالئم یائسگی

ردگی ، هورمون های زنانه ، کاهش خشکی واژن ،  کنترل گر گرفتگی ، از بین بردن اضطراب ، افس
.سردرد و خستگی دوران قاعدگی و آرامش سیستم عصبی مرکزی می شوند

ری به به سالمت بافت پوششی در واژن و رحم کمک میکند و برای عملکرد سالم باروAویتامین  -
با کاهش  Aکمبود ویتامین .عنوان کمک به تنظیم سنتز هورمون جنسی پروژسترون ضروری است

.محسوس تولید هورمونهای جنسی مرتبط است
در سنتز هورمونهای جنسی از جمله آندروژن، استروژن و پروژسترون Eو ویتامین  Cویتامین   -

.دخالت دارند و باعث بهبود خشکی واژن و تسکین گرگرفتگی می شوند
نرژی و به افزایش ا. برای ثبات و تقویت میل جنسی سالم مورد نیاز هستند Bویتامین های گروه -

این . بهبود جریان و گردش خون کمک میکنند و در سنتز هورمونهای جنسی شرکت دارند
ارند و ویتامین ها در مقابله با اثرات منفی ناشی از استرس و تعادل سطح هورمون ها نقش مهمی د

.به کاهش اضطراب، تنش، بد اخالقی و عدم تمرکز کمک میکنند
.نندفولیک اسید ، بیوتین ، کلسیم ، آهن و زینک در عملکرد جنسی نقش مهمی ایفا می ک-



:عوارض جانبی 
.این فرآورده با دوز دارویی توصیه شده ، فاقد عوارض جانبی می باشد

:تداخالت دارویی 
.مصرف همزمان این دارو با داروهای آرامبخش و خواب آور توصیه نمی شود

و در صورت مصرف داروهای ضد انعقاد ، ضد تشنج ، داروهای سرکوب کننده سیستم ایمنی
داروهای فشارخون ، داروهای دیابت و داروهای قلبی عروقی برای مصرف این دارو با پزشک 

.خود مشورت کنید

:موارد عدم مصرف و نکات قابل توصیه

.در دوران بارداری و شیر دهی با دستور پزشک مصرف شود

ای قلبی و این فراورده   به دلیل حضور جینسینگ و جینکوبیلوبا ممکن است با درمان ه
.عروقی اختالل ایجاد کند

ابت تداخل این فرآورده  ممکن است با کنترل قند خون دی. افراد دیابتی استفاده نکنند
.داشته باشد

به زنان با شرایط حساس. این فراورده به دلیل وجود تیریشه اثرات استروژنی دارند
ستان، برخی از این شرایط عبارتند از سرطان پ. هورمون باید  از مصرف تیریشه اجتناب کنند

.سرطان رحم، سرطان تخمدان، اندومتریوز و فیبروئید رحم

ی تیریشه  م. افراد مبتال به بیماری های کبدی از مصرف این فراورده خودداری کنند
.تواند تاثیر منفی بر کبد داشته باشد

.هفته قبل از عمل جراحی  مصرف این دارو قطع شود2حداقل 

نده در صورت پیوند عضو از مصرف این فرآورده به دلیل تداخل با داروهای سرکوب کن
.  سیستم ایمنی ، جلوگیری شود

.بیماران مبتال به رفلکس مری از مصرف این دارو اجتناب کنند

.افراد دارای سابقه تپش قلب با احتیاط مصرف کنند



:مزیت محصول

ایمن% 100-

توام بودن انواع امالح و ویتامین های مورد نیاز بدن-

ان موثر تاثیر گذاری بهتر و باالتر به دلیل وجود گیاه-



کپسول الکتوسیم
Lactosim Capsule

:اجزاء تشکیل دهنده در هر کپسول 
میلی گرم100پودر دانه رازیانه                          
میلی گرم70پودر برگ گزنه                            
میلی گرم 70پودر خار مقدس                          
میلی گرم70پودر شاه پسند                            
میلی گرم50عصاره دانه شنبلیله                      

میلی گرم45پودر گل رازک                             
میلی گرم45پودر جو دوسر                             
میلی گرم40پودر برگ تمشک قرمز                 
میلیگرم40پودر گالگا                                 
میلی گرم35پودر میوه پنج انگشت                   
میلی گرم35عصاره روغن دانه گاو زبان              
میلی گرم20عصاره دانه خار مریم                    

:موارد مصرف
افزایش دهنده ترشح شیر مادران

افزایش حجم شیر و افزایش قدرت تغذیه ای شیر مادر
کمک به کاهش نفخ ، دل پیچه و دل درد مادر و نوزاد شیرخوار



:مکانیسم اثر 
، پتاسیم و K، ویتامین Cکاروتن، ویتامین : برگ گزنه حاوی مواد مغذی و ترکیبات فعال از جمله

ش دهنده در طب سنتی رازیانه به عنوان افزای. کلسیم می باشد که باعث غنی شدن شیر مادر می شود
است که آنتول موجود در گیاه رازیانه دارای خاصیت استروژنی. شیر مورد استفاده قرار می گرفته است 

بان ، رازک ، خار مقدس ، گالگا ، پنج انگشت ، شاهپسند ، گاوز. موجب تحریک ترشح شیر می شود 
. خار مریم و جو دوسر موجود در این فرآورده به عنوان تحریک کننده ترشح شیر مادر کاربرد دارد

گیاه محرک شنبلیله یک. تمشک قرمز به دلیل خاصیت استروژنی ، باعث افزایش ترشح شیر می شود
ی افزایش اشتها می باشد که ترشح شیر را زیاد می کند و اشتهای مادر را برای تامین احتیاجات تغذیه ا

م تولید که اثرشان در تنظی( فیتواستروژن ها)مواد موثره گیاه شنبلیله مانند فالونوئیدها . می دهد
.  اشدهورمون ها است دارای خاصیت محرک ترشح شیر بوده و این اثر به علت ترشح پروالکتین می ب

:عوارض جانبی 
.این فرآورده با دوز دارویی توصیه شده ، فاقد عوارض جانبی می باشد

:تداخالت دارویی 
این فرآورده با داروهای آرامبخش، داروهای انعقاد خون، داروهای دیابت، داروهای فشار خون، وارفارین و 

.داروهای ضدافسردگی تداخل دارویی دارد
:موارد عدم مصرف و نکات قابل توصیه

. در دوران بارداری از مصرف این فرآورده اجتناب شود
.صرف کنندبیماران مبتال به  دیابت این فرآورده را به دلیل حضور خارمریم ، گزنه و گالگا با احتیاط م

ر زنان به دلیل آثار شبه استروژنی آن ، بهتر است د. رازک در بیماران دچار دپرسیون منع مصرف دارد
ا در بیماران با شرایط حساس به هورمون ب. مبتال به سرطان پستان ، رحم و تخمدان مصرف نشود

. احتیاط مصرف شود
.هفته قبل از جراحی مصرف این دارو قطع شود2حداقل 



:مزیت محصول

انواع گیاهان و مواد طبیعی شیرافزا-

ترکیب کامل-



قرص سیموریلکس

Simorelax Tablet

:در هر قرص تشکیل دهنده اجزاء

میلی گرم ریشه ی خشک500عصاره زنجبیل معادل 

میلی گرم ریشه ی خشک500عصاره زردچوبه معادل 

گرم100بروملین  

:موارد مصرف

موثر در درمان التهاب و درد مفاصل

کمک به تسکین دردهای روماتیسمی و درد زانو



:مکانیسم اثر 
ومین ترکیبات فعال آن شامل کورک. اندام دارویی زردچوبه ، ریزوم آن می باشد-

هابی ، است که با مهار کردن سیتوکین های در گیر در مسیر سیگنال های الت
تحقیقات نشان میدهد که زردچوبه وکورکومین. خاصیت ضد التهابی دارد

مواد خاصیت صفرا آوری آن مربوط به. موجود در آن اثرات انتی اکسیدانی دارند
مواد همچنین اسانس فرار و. رنگی بخصوص  شامل دی فرولویل متان می باشد

.رنگی آن اثر آنتی سپتیکی دارند
رای زنجبیل دا. بخش مورد استفاده گیاه زنجبیل ریزوم و ریشه آن آن است-

، خواص ضد تب ، ضد درد ، ضد التهاب ، آرام بخش ، خاصیت آنتی بیوتیک
مع کاهش قند خون ، کاهش اسید معده ، صفرا آور ، مهار پروستاگالندین و تج

یت روماتوئید زنجبیل برای شرایط التهابی در مفاصل مانند آرتر. پالکتی می باشد
ناز که کاربرد دارد که این مکانسیم به خاطر مهار کردن مسیر های لیپو اکسیژ

ند ایجاد باعث مهار سنتز پروستاگالندین و ترومبوکسان که مسول التهاب هست
.می شود

.بروملین برای افزایش جذب زردچوبه توصیه می شود-
اقه و میوه بروملین یک نام کلی برای آنزیم های پروتئولیتیک به دست آمده از س

زایش فعالیت تجزیه فیبرین و اف. آناناس می باشد که اثرات ضدالتهابی دارد
ین همچن. آدنوزین منو فسفات باعث خواص ضد سرطانی این ترکیب می شود

.این ترکیب برای درمان دردهای عضالنی زانو و ارتروز نیز مصرف می شود



:عوارض جانبی 

.مصرف زردچوبه با مقادیر توصیه شده ، بدون عوارض جانبی می باشد•

راد زنجبیل در مقدار دوز درمانی بدون عارضه جانبی می باشد اما ممکن است در اف•
سهال عوارض شایع ، درد شکم ، سوزش سر دل ، ا. بسیار حساس باعث بروز درماتیت شود

خواب در بعضی موارد باعث اثر. و یک اثر تحریکی مانند فلفل در دهان و گلو می باشد
.آلودگی می شود

.بروملین در مقدار دوز درمانی بدون عارضه جانبی می باشد•
:تداخالت دارویی 

.زردچوبه با داروهای ضد انعقاد و داروهای  ضد دیابت تداخل دارد
سیلین به خاطر حضور بروملین ، مصرف این فرآورده با داروهای تتراسایکلین و آموکسی

.تداخل دارد
.   داخل داردزنجبیل با داروهای مصرفی بیماران قلبی ، دیابتی و نیز داروهای ضد انعقادی ت

:موارد عدم مصرف و نکات قابل توصیه

.در دوران بارداری و شیردهی  نباید از این دارو استفاده کرد•

زشک به خاطر حضور زنجبیل در افراد با ناراحتی های قلبی و دیابتی با مشورت پ•
.مصرف شود

رو به خاطر حضور زردچوبه افرادی که انسداد مجاری صفراوی دارند نباید از این دا•
اید تحت استفاده کنند  و در بیماران دیابتی  و در افرادی که سنگ کیسه صفرا دارند ب

.  نظر پزشک مصرف شود

از عمل زنجبیل ، بروملین و زرد چوبه اثرات ضد پالکتی دارند حداقل دو هفته قبل•
.جراحی نباید از این فرآورده استفاده شود

ارو به خاطر حضور بروملین افرادی که به آناناس حساسیت دارند نباید از این د•
.استفاده کنند



:مزیت محصول

مناسب برای افراد دارای ناراحتی گوارشی-

بهبود مشکالت گوارش-

جایگزین مناسب برای داروهای ضد التهاب غیر -

...استروئیدی مانند ایبوپروفن و دیکلوفناک و 



قرص سیمموری

Simemory Tablet

:در هر قرص تشکیل دهندهاجزاء 

میلی گرم    150پودر جینسینگ کره ای             

میلی گرم 50پودر برگ جینکو بیلوبا                                

میلی گرم30عصاره برگ جینکو بیلوبا                             

:موارد مصرف

بهبود گردش خون مغز ، بازوها و پاها

بهبود حافظه و عملکرد ذهن

افزایش تمرکز و کمک به حفظ اطالعات ذهنی

جلوگیری از خستگی ذهنی و کاهش فراموشی



:مکانیسم اثر 

ین قسمت مورد استفاده جینسینگ  ریشه آن می باشد که حاوی چند-

های جینسینگ برای افزایش مقاومت به تنش. ماده موثره فعال می باشد

ب زیست محیطی ، بهبود استقامت جسمی و ورزشی ، جلوگیری از آسی

ن عضالنی ، برای بهبود تمرکز و حافظه و در بیماری الزایمر و به عنوا

.مقوی عمومی کاربرد دارد

برگ های جینکوبیلوبا برای از دست دادن حافظه و زوال عقل -

زی به همچنین برای شرایط مرتبط با نارسایی عروق مغ. استفاده می شود

خصوص در افراد مسن ، از جمله ازدست دادن حافظه ، عدم تمرکز ، 

وبا باعث  برگ های جینکوبیل. اختالالت خلقی و شنوایی استفاده می شود

ر بهبود گردش خون و همچنین بهبود جریان خون به مویرگ ها در سراس

.بدن از جمله در سیستم عصبی مرکزی ، چشم و گوش میشود



:عوارض جانبی 
وابی جینسینگ در دوز درمانی بدون عارضه جانبی می باشد و در بعضی از بیماران ممکن است باعث بی خ-

.شود
یجه، تپش جینکوبیلوبای موجود در این دارو می تواند منجر به اختالل ضعیف در دستگاه گوارش، سردرد، سرگ-

ط با خونریزی خود به خودی یکی از عوارض جانبی مرتب. قلب، یبوست و واکنش های آلرژیک پوستی شود
.جینکوبیلوبا می باشد

:تداخالت دارویی 
.جینکوبیلوبا ممکن  است اثربخشی آلپرازوالم در برخی از بیماران را کاهش دهد

نتی مانع از تجمع پالکت ها می شود و اثر داروهای آ( به دلیل وجود جینسینگ و جینکوبیلوبا)این فرآورده
.پالکت را افزایش میدهد

یلوبا و  از لحاظ تئوری، مصرف همزمان جینکوب. جینکوبیلوبا  ممکن است بازجذب سروتونین را افزایش دهد
. داروهای ضد افسردگی سروتونرژیک ممکن است منجر به کاهش  کارآیی داروهای ضد افسردگی شود

ماران مبتال به مصرف همزمان جینکوبیلوبا با بوسپیرون و فلوکستین ممکن  است منجر به جنون خفیف در بی
.  افسردگی شود

.  استفاده از عصاره برگ جینکوبیلوبا همراه با ترازودون ممکن است  با کما همراه باشد
:موارد عدم مصرف و نکات قابل توصیه

.در دوران بارداری و شیردهی از مصرف این فرآورده اجتناب شود

.سال توصیه نمیشود1۸مصرف این فرآورده برای افراد زیر 

رف این خانم های  مبتال به  سرطان پستان، سرطان رحم، سرطان تخمدان، اندومتریوز و فیبروئید رحم از مص
. فرآورده اجتناب کنند

ی ، در صورت پیوند عضو از مصرف این فرآورده به دلیل تداخل با داروهای سرکوب کننده سیستم ایمن
.  جلوگیری شود

ع حداقل دو هفته قبل از عمل جراحی مصرف این فرآورده قط. در شرایط خونریزی و ترومبوز منع مصرف دارد
. شود

ن است بر عصاره برگ جینکوبیلوبا ممکن است  ترشح انسولین و سوخت و ساز را تغییر داده و  همچنین ممک
اط بیماران مبتال به دیابت این فرآورده را با احتی. تاثیر بگذارد2سطح قند خون در افراد مبتال به دیابت نوع 

.مصرف کنند



:مزیت محصول

Eاستفاده از مواد شناخته شده کمیسیون-

اروپا جهت بهبود عملکرد ذهنی و شناختی



کرم کاالندوال پالس

Calandula Plus Cream 30 gr

:گرم 30در هر تشکیل دهندهاجزاء 

میلی گرم75عصاره گل همیشه بهار            

میلی گرم30عصاره روغنی گل همیشه بهار         

میلی گرم15روغن اسطوخودوس                

:موارد مصرف

کمک به التیام زخم ها و بریدگی های پوستی

م گزش کمک به درمان سوختگی و التهاب ناشی از آفتاب سوختگی ، بهبود عالئ

در و نیش حشرات ، درمان عفونت های قارچی دست و پا ، بهبود سوختگی ادرار

یت نوزادان ، مرطوب کننده و درمان خشکی و ترک پوست ، بهبود اگزما و درمات

های آلرژیک



:مکانیسم اثر 
فالنوئیدهای موجود در گل همشه بهار از آزاد شدن هیستامین و تولید -همیشه بهار

امین ساپونین های این گیاه از آزاد شدن هیست. روستاگالندین ها جلوگیری می نمایند 
فوذ پذیری ، برادی کینین و بعضی از آنزیمهای پروتئولیتیک جلوگیری کرده و با کاهش ن

ه محل مویرگها ، مانع ترشح پالسما به داخل بافتها گردیده و مهاجرت گویچه های سفید را ب
ا و بعالوه گزارشهایی مبنی بر وقفه در رشد برخی از باکتریه. التهاب کاهش می دهند 

Aامین کاروتنوئیدها ، بخصوص بتاکاروتن پیش ساز ویت.قارچها توسط این مواد وجود دارد 
وئیها  کاروتن. بوده و به اثرات ضد التهاب و التیام بخش فالنوئیدهای آن کمک می کنند 

ورم و همچنین همراه با تانن موجود در گیاه در پیشگیری و بهبود حالت قرمزی پوست ، ت
شده درد ناشی از آفتای سوختگی که در اثر اشعه ماوراء بنفش ایجاد می شود موثر گزارش

.اند 
از روغن اسطوخودوس در مصرف موضعی به عنوان ترمیم کننده زخم ، ضد-اسطوخودوس

.قارچ ، درمان سوختگی و التهاب های پوستی استفاده می شود

:عوارض جانبی 
در دوز درمانی توصیه شده عارضه جانبی مشاهده نشده است و به ندرت واکنش های 

.حساسیتی ممکن است بروز کند
:موارد منع مصرف

ده به دلیل حضور گل همیشه بهار در این فرآورده ، در دوران بارداری  و شیردهی استفا-
.نشود

.از مصرف این کرم در اطراف چشم خودداری شود-



:مزیت محصول

همراه بودن اسطوخودوس به عنوان ضد التهاب-

با کاالندوال



کرم سیموپین

Simopain Cream 30 gr

:گرم کرم 30در هر تشکیل دهندهاجزاء 

میلی گرم4/2۶عصاره گل آرنیکا              

میلی گرم3۸/1عصاره گل همیشه بهار      

میلی گرم۶عصاره گل علف چای            

میلی گرم۶00روغن نعناع                    

:موارد مصرف

تسکین ماهیچه های آسیب دیده، درد مفاصل، کبودی و صدمات ورزشی 

ک به کاهش التهاب ، تسکین درد و افزایش التیام بافت های آسیب دیده و کم

رفع کبودی در مناطق استخوانی

کرم ماساژ جهت فیزیوتراپی یا ایجاد آرامش و رفع خستگی در عضالت



:مکانیسم اثر 
وتونین تحقیقات نشان داده اند که روتین با مهار آزادشدن هیستامین و سر-همیشه بهار

الزم به ذکر است که این واسطه ها . موجب کاهش شدید نفوذپذیری عروق می شود
و درهنگام بروز پدیده ی التهاب ، از پالکت ها ، ماست سل ها و بازوفیل ها ترشح شده

رات ضد در این گیاه فالونوئیدها بخشی از اث. سبب افزایش نفوذپذیری عروق می شوند
رستین و ک. التهابی خود را از طریق تاثیر در متابولیسم اسید آراشیدونیک انجام می دهند
به . ی دارند روتین به طور برون تنی بر چرخه  پراکسیداسیون غیر آنزیمی لیپید اثر مهار

نتز عالوه آگلیکون فالونوییدها با تاثیر بر مسیر سیکلواکسیژناز موجب مهار س
. پروستاگالندین و کاهش التهاب می شوند

لت وجود اثرات ضد التهابی، ضد اسپاسم و تغییر در نفوذپذیری مویرگها به ع-علف چای 
.فالونوییدها در این گیاه است

.  رندترکیبات فعال سزکوئی ترپن الکتون اثرات ضد التهابی و ضد درد دا-آرنیکا
و ضد درد موضعی منتول کامالً (counter-irritant)اثرات تحریک سطحی-نعناع

وند، به هنگامی که اسانس نعناع یا منتول روی پوست مالیده می ش. پذیرفته شده است
طور همزمان اعصاب ویژه درک حس سرما را تحریک و اعصاب ویژه درک حس درد را 

.سرکوب می کنند
ستم بر اساس نتایج حاصل از مطالعات انجام شده در حیوانات، منتول با فعال کردن سی
اوپیوئید درونزاد و یا تا حدودی با اثر بی حس کننده موضعی بدون داشتن خواص 

ی ایجاد همچنین اسانس نعنا انقباضات عضالن. ضدالتهابی، اثرات ضد درد را ایجاد می کند
.را مهار می کندPشده توسط سروتونین و ماده



:مزیت محصول

پایه مناسب جهت باال بردن اثرات ضد -

دردی و ضد التهابی

مناسب برای کبودی عضالت-

استفاده از گیاهان موثر در کاهش التهاب-



240قرص سیم لیور 
Sim Liver 240 Tablet

:اجزاء فرآورده در هر قرص 
( میلی گرم 240) سیلی مارین % ۸0، حاوی( دانه)میلی گرم عصاره خار مریم 300

میلی گرم100ریشه قاصدک  
میلی گرم 50برگ آرتیشو      

:موارد مصرف
حمایت از عملکرد کبد و کیسه صفرا•     

آنتی اکسیدان قوی•
کمک به رفع  مسمومیت های کبدی•
نارسایی های مزمن , کمک به کم شدن اختالالت کبدی  بعد از هپاتیت •

بدی کبد چرب و بیماریهای ک, کبدی توام با تخریب سلولی مانند سیروز کبدی
خفیف



:مکانیسم اثر 
موم سیلیمارین با تغییر غشا دیواره خارجی سلول های کبد موجب بلوکه کردن محل های اتصال س-

.کبدی و در نتیجه ممانعت از ورود آنها به داخل سلول می گردد
یوسنتز پروتئین و سیلیکریستین و سیلیبینین اثرات تحریکی قابل مالحظه ای بر روی سرعت تکثیر و ب

DNA سیلیمارین با تحریک . نشان داده اندRNA Polymerase I  در هسته سلول های هپاتوسیت
کیل هپاتوسیت منجر به افزایش سنتز پروتئین ریبوزومال و در نتیجه افزایش توانایی بازسازی کبد و تش

ه همچنین می توان اثر محافظت کنندگی سیلیمارین از سلول های کبد را ب. های جدید می گردد
ایش غلظت سیلیمارین باعث از بین بردن رادیکال های آزاد و افز. خاصیت آنتی اکسیدانی آن نسبت داد

ی م( ماده مورد نیاز جهت واکنش های مسمومیت زدایی در سلول های کبد)داخل سلولی گلوتاتیون 
.گردد

یزان از اثرات فارماکولوژیک سیلی مارین ، خصوصیت ضد چربی است  که این اثر به صورت کاهش م
.مشخص می گردد، HDLو افزایش میزان لیپو پروتئین    VLDL،LDLلیپوپروتئین های 

بوده و منجر تایید شده است که استرس اکسیداتیو و التهاب در ضایعات سلولی بسیاری از نسوج دخیل
مارین آثار محافظتی سیلی. به واکنش های نسجی در بیماران تحت درمان با داروی ضد سرطان می شود

ش آثار و سیلی بین در نسوج مختلف کاربرد بالینی این مواد را همراه با داروهای ضد سرطان برای کاه
.سمی آنها در بیماران سرطانی پیشنهاد می نماید

. یک می باشدترکیبات موثره گیاه کنگر فرنگی شامل اسیدهای فنلی ، اسید کلروژنیک و اسید کافئ-
(  ع نظیر سوءهاضمه و تهو) کنگر فرنگی در درمان برخی از بیماری های کبدی و اختالالت گوارشی 

ت  کاهنده این گیاه صفرا آور بوده و اسید کلروژنیک که از ترکیبات موثره این گیاه اس. موثرمی باشد
داده اند تحقیقات اولیه نشان. کلسترول خون می باشد و می تواند سنتز کلسترول خون را کاهش دهد

لول های که عصاره کنگر فرنگی می تواند از آسیب سلول های کبدی محافظت کند و همچنین تعداد س
همچنین ترکیب مخلوط لوتئولین ، . داخل سلولی را افزایش دهد RNAدو هسته ای کبد و غلظت 

ه فعالیت های گلوکوزید ، اسید کلروژنیک و اسید کافئیک موجود در عصاره کنگر فرنگی بO-7-لوتئولین 
.کبدی کمک می کند

ریشه و برگ این گیاه . گلیکوزید می باشد  O–7-برگ و ریشه قاصدک حاوی لوتئولین ، لوتئولین -
.هابی داردتحقیقات اولیه نشان داده اند که قاصدک اثرات ضد الت. حاوی مقادیر باالی پتاسیم می باشد



:عوارض جانبی 
رف اختالالت خفیف گوارشی، اثر ملینی مالیم و واکنش های ضعیف آلرژیک با مص

.سیلیمارین گزارش شده است
:تداخالت دارویی 

در بیمارانی که از داروهای آمی تریتپلین ، وارفارین ، دیازپام و داروهای ضد •
.افسردگی استفاده می کنند با احتیاط مصرف شود یا از خوردن اجتناب شود

:موارد عدم مصرف و نکات قابل توصیه
.سال مصرف نشود12این فرآورده برای کودکان زیر 

د ایمنی مصرف این فرآورده در دوران بارداری و شیردهی به اثبات نرسیده است و بای
.فواید قرص در برابر زیان های آن سنجیده شود

را داشته به علت وجود گیاه کنگر فرنگی در این دارو کسانیکه انسداد مجاری صف•
ظر پزشک ، باشند نباید از این دارو استفاده کنند و افرادی که سنگ صفرا دارند باید زیر ن

اید از کسانی که به گیاهان خانواده کاسنی حساسیت دارند ب.این دارو را مصرف نمایند 
.رددمصرف این دارو خودداری کنند زیرا ممکن است سبب بروز عالیم آلرژیک شدید گ

و با به علت وجود گیاه قاصدک در افراد مبتال به اختالالت خونریزی با احتیاط•
.مشورت پزشک مصرف شود



:مزیت محصول

میلی گرم سیلی مارین باعث 240میزان -

میشود مقدار کافی سیلی مارین جهت حفاظت

.کبدی در دسترس باشد

ر بعالوه وجود ترکیبات محافظ کبدی دیگر د-

(کنگرفرنگی-قاصدک)این فراورده 



کپسول سیمو پروستات 
Simoprostate Capsule

:اجزاء فرآورده در هر کپسول 
میلی گرم 213/33عصاره میوه نخل اره ای                

میلی گرم  ۸3/33عصاره گرده گل چاودار                  
میلی گرم ۶۶/۶۶عصاره دانه کدو                           

میلی گرم ۶۶/۶۶عصاره ریشه گزنه                           
میلی گرم ۸3/33کمپلکس فیتواسترول                     
میلی گرم 10/3۶3زینک سیترات دی هیدرات              
میلی گرم 1/۶۶لیکوپن                                       
میلی گرم0/0۸2سلنو متیونین                              

:موارد مصرف
پروستات( بزرگی)موثر در درمان هیپرپالزی•     

ی کمک به جریان طبیعی ادرار و حفظ اندازه طبیع•
غده پروستات

موثر در تکرر و سوزش ادرار•
جلوگیری از ریزش موی آقایان•



:خواص فارماکولوژی و مکانیسم اثر
جر به ترکیبات فیتواسترول موجود در کدو بر جریان ادرار تاثیر گذاشته و من–کدو 

افزایش جریان ادرار شده و ناراحتی مثانه را کاهش می دهد و در نهایت منجر به کاهش
.ورم غده پروستات بدون کاهش سایز غده می شود

.  چاودار جریان ادرار را روان کرده و انقباض عضالت مثانه را افزایش می دهد–چاودار 
آدرنرژیک تاثیر گذاشته و عضالت داخلی و هم چنین ممکن است بر گیرنده های آلفا

.خارجی مثانه را شل کند
آلفاردوکتاز و در نتیجه کاهش -5با کاهش فعالیت آنزیم نخل اره ایعصاره–نخل اره ای 

واند باعث تولید دی هیدروتستوترون، از هایپرتروفی غده پروستات جلوگیری کرده و میت
ام کاهش نیاز به ادرار کردن در شب، بهبود جریان ادراری و همچنین تسکین درد هنگ

.استتاثیر آن در جلوگیری و کنترل ریزش موی آندروژنیک ثابت شده. دفع ادرار شود
له نموده در متابولیسم تستوسترون مداخزنه مواد موثره موجود در ریشه و برگ گ–گزنه 

ین هورمون در نتیجه انتقال ا. و قدرت پیموند گلبولین به تستوسترون را کاهش می دهد
نتز عالوه بر این سیتوسترول موجود در گزنه موجب مهار س. را به پروستات کم میکند

ات پروستاگالندین ها در بافت پروستات می شود و از التهاب و بزرگ شدن پروست
.جلوگیری میکند

:عوارض جانبی
گوارشی ولی گاهی مشکالت. این فراورده با دوز درمانی توصیه شده فاقد عارضه می باشد

.دیده شده است( کهیر و خارش)و به صورت نادر واکنش های آلرژیک
:تداخالت

این فراورده با داروهای ضد انعقاد، ضد دیابت، ضد فشار خون تداخل دارد و نباید 
.همزمان مصرف شود

:موارد قابل توصیه
گزنه . ندافراد مبتال به دیابت این فرآورده را به دلیل حضور گزنه با احتیاط مصرف کن

.ممکن است خطر هیپوگالیسمی در بیماران مبتال به دیابت را افزایش دهد



ساشه پسیلیوم اس دی ای 
Psyllium SDA sachet

:اجزاء فرآورده در هر ساشه 
گرم3/4(       اسفرزه)پودر پوسته پسیلیوم

:موارد مصرف
یبوست های مزمن، هموروئید ترومبوزه دردناک، شقاق یا •     

مچنین آبسه پرینه ای، فتق دیافراگم، سندروم روده تحریک پذیر و ه
برای پایین آوردن کلسترول خون



:خواص فارماکولوژی و مکانیسم اثر

ه در طب سنتی از اسفرزه به عنوان ملین و ضد التهاب دستگاه گوارش و در درمان سندروم رود

دانه اثر درمانی اسفرزه به واسطه جذب آب توسط پوسته. تحریک پذیر استفاده می شده است

جم می باشد که ایجاد موسیالژ فراوان می نماید و این امر سبب نرمی و افزایش ح( Husk)اسفرزه

ر از طرف دیگر ترکیبات موجود د. مواد در روده بزرگ شده و دفع آرام و طبیعی را میسر میسازد

ترول پوسته دانه این گیاه، کلسترول و اسیدهای صفراوی را به خود جذب کرده و در کاهش کلس

.نقش موثری دارد

:عوارض جانبی

صرف در شروع مصرف این فراورده ممکن است به طور موقت نفخ و سنگینی در بیماران ایجاد گردد که با ادامه م

.همچنین واکنش های آلرژیک با مصرف فراورده گزارش شده است. بر طرف می شود



:تداخالت
را کاهش دهد و ممکن است 2پسیلیوم می تواند سطح قند خون در بیماران مبتال به دیابت نوع -

. اشداثرات کاهشی بر سطح گلوکز زمانی که با  داروهای ضد دیابتی استفاده می شود داشته ب
این . داروهای ضد دیابت در این شرایط ضروری می باشدنظارت بر سطح گلوکز خون و  تنظیم دوز

...گلی بن کالمید وداروها مانند رزیگلیتازون ، پیوگلیتازون ، انسولین و
امین ، ویت(نظیر کلسیم، منیزیم، مس و روی )پسیلیوم باعث کاهش جذب برخی مواد معدنی •

B12قلبی و مشتقات کومارینی می گردد، گلیکوزید های.
را مصرف همزمان پسیلیوم با داروهای ضد فشار خون ممکن است خطر ابتال به افت فشار خون•

.افزایش دهد
یازم، برخی داروهای ضد فشار خون عبارتند از کاپتوپریل، اناالپریل، لوزارتان، والزارتان ، دیلت

.آمیلودیپین، هیدروکلروتیازید، فوروزماید
.پسیلیوم ممکن است موجب کاهش سرعت و میزان جذب کاربامازپین گردد•
ه در مصرف همزمان پسیلیوم با نمک های لیتیم موجب کاهش غلظت پالسمایی لیتیم و وقف•

جذب میشود 
:موارد قابل توصیه

ونریزی مصرف پودر پسیلیوم در انسداد روده، پانکرانیت، آسم، آپاندیسیت و یا نشانه های آن، خ-
هوع، رکتوم یا علت  نامشخص، زخم و چسبندگی قسمتهایی از دستگاه گوارش، دردهای روده ای، ت

د ممنوع استفراغ، آلرژی مفرط نسبت به  دارو، فشار خون باال و در بیمارانیکه اشکال در بلع دارن
. است

. به جز با دستور پزشک نباید مصرف شود( سال۶کمتر از ) در کودکان •

لیوان آب در روز برای کمک به نرم شدن مدفوع و جلوگیری از کاهش آب ۸-۶مصرف حداقل •
.  بدن بیمار ضروری است

.   از مصرف داروهای ملین تا دو ساعت بعد از مصرف سایر داروها خودداری شود•

ر داروهای حجیم کننده مدفوع حاوی مقادیر قابل توجهی قند و یا سدیم هستند این موضوع د•
. بیماران مبتال به دیابت  و افرادیکه محدودیت مصرف سدیم دارند اهمیت دارد

زشک فورا با پ( عطسه، تنگی نفس، خس خس و بی اشتهایی)در صورت مشاهده عالئم آلرژیک •
.  تماس بگیرید



کپسول فیتالین
Phytalin Capsule

:اجزاء فرآورده در هر ساشه 
میلی گرم300سویا        -عصاره کامل آووکادو

(قسمت1آووکادو        )
(قسمت2سویا           )

:موارد مصرف
کمک به کاهش عالئم آرتروز•     



:خواص فارماکولوژی و مکانیسم اثر
الژن و سویا، با تحریک ساخن ک-این فرآورده با منشا کامال طبیعی حاوی عصاره آووکادو

و کاهش پروتئوگلیکان باعث بازسازی غضروف، کاهش سرعت پیشرفت استئوآرتریت
.دردهای مفصلی می گردد

: عوارض جانبی 
هوع آووکادو موجود در این فرآورده ممکن است در برخی افراد باعث اختالالت گوارشی، ت

.و استفراغ ویادر مواردی با سردرد و خواب آلودگی همراه باشد
روغن سویا  موجود در این فرآورده می تواند واکنش های آلرژیک در افراد  حساس 

.ایجاد کند و در بعضی افراد به صورت خفیف باعث درد معده و اسهال شود

:موارد عدم مصرف و نکات قابل توصیه
در افراد حساس به . در دوران بارداری و شیردهی  نباید از این فراورده استفاده کرد

.ف شودخانواده بادام زمینی به دلیل حضور سویا و آووکادو  این فرآورده   با احتیاط مصر

:  تداخالت
آووکادو اثرات ضد انعقادی وارفارین را کاهش می دهد در این موارد با احتیاط مصرف 

ا این  از مصرف همزمان پیسیلیوم ب.اسفرزه باعث کاهش جذب چربی سویا می شود. شود
..فرآورده خودداری شود



شربت دیزاورسیم
Dysur Sim Syrup

:میلی لیتر 5اجزاء فرآورده در هر 
میلی گرم50عصاره میوه خارخاسک   

میلی گرم50عصاره میوه کرتاوا                             
میلی گرم50عصاره ریشه عشبه بیابانی                   
میلی گرم    50عصاره ریزوم آویار سالم                      
میلی گرم  50عصاره ریشه علف وتیور                       
میلی گرم 50عصاره ریشه مارچوبه                          
میلی گرم         1۶/5عصاره تریکاتو                                   
میلی گرم1۶/5عصاره دانه هل                                  
میلی گرم75پودر کشاراپاراتی                                

:موارد مصرف
کمک به بهبود سوزش ادرار و التهاب مثانه •     



:فارماکولوژی و مکانیسم اثر

مارچوبه دارای خواص ضد میکروبی قوی است که مبارزه با پاتوژن های شایع 
ی همچنین این ترکیب یک آنت.عفونت های ادراری از علل متنوع را انجام میدهد

.اکسیدان برای سیستم ادراری است
کیل تش) که مانع تبلور ادرار .مارچوبه باعث افزایش غلظت منیزیم ادراری می شود

.می شود( مواد معدنی در ادرار 
خارخاسک .داردعشبه بیایانی یک اثرمحافظت کننده در برابر سمیت شیمیایی کلیه

ها می دارای خواص بسیار باالی مدر میباشد که باعث افزایش جریان خون به کلیه
ورم ت) این فرآیند دفع آب از ادرار را که در مبارزه با التهاب مثانه و اورتریت ها.شود

.مفید می باشد را افزایش می دهد( و سوزش مجاری ادرار 
ب و آویار سالم دارای خواص ضد التهابی و ضد درد ، که باعث تسکین مخاط ملته

.کاهش درد ناشی از سوزش ادرار می شود

: عوارض جانبی 
در برخی  موارد افراد با . در دوز درمانی بدون عوارض جانبی قابل توجه گزارش شده است

.عالئمی چون سوء هاضمه، سوزش معده و عوارض آلرژیک همراه است 



:  هشدارها و نکات قابل توصیه
ر با در بیماران با مشکالت زی-. از مصرف این فرآورده در دوران بارداری و شیردهی اجتناب شود-

:  احتیاط و با نظر پزشک مصرف شود
افراد مبتال به سنگ کیسه صفرا

در افراد تحت درمان با داروهای دیابتی و ضد انعقادی 
در بیماران با ناراحتی قلبی 

در بیماران مبتال به سرطان پروستات و انسداد ادراری 
در ناراحتی های گوارشی و آسم

:  تداخالت
داروهای ضد فشار خون با خارخاسک موجود در این فراورده تداخل اثر داشته و اثرات کاهش فشار

.خون این داروها را تشدید می کند
داروهای آنتی دیابت با خارخاسک و پیریدین فلفل سیاه  و آویار سالم موجود در این  

.فراوردهتداخل داشته و اثرات کاهنده قند خون این داروها را افزایش میدهد
زایش آویار سالم و فلفل سیاه   مانع از تجمع پالکت ها می شود و ممکن است خطر خونریزی را اف

این داروها شامل آسپرین،.بنابر این این فرآورده با داروهای ضد انعقاد تداخل دارویی دارد.دهد 
...  کلوپیدوگرل ، هپارین و 

بنابراین .زنجبیل با داروهای مصرفی بیماران قلبی ، دیابتی و نیز داروهای ضد انعقادی تداخل دارد
یاط کامل مصرف این   در بیماران دیابتی و بیماران تحت درمان با داروهای ضد انعقاد بایستی با احت

.  و زیر نظر پزشک استفاده گردد



شربت سیمو نی نی کلد
Simo Nini Cold Syrup

:میلی لیتر 5اجزاء فرآورده در هر 
میلی گرم 4۶00شربت آگاو               

میلی گرم 45عصاره برگ آویشن         
میلی گرم     9عصاره برگ عشقه            

: موارد مصرف

ماه۲قابل استفاده در نوزادان باالی 
کمک به تسکین سرفه 

بهبود التهاب مجاری تنفسی 
خلط آور



:فارماکولوژی و مکانیسم اثر
ر مخاط پژوهشگران معتقدند که برگ عشقه د. گیاه عشقه عملکرد خلط آور و ضد اسپاسم دارد

قه عش. معده باعث تحریک غدد مخاطی نایچه از طریق مسیرهای حسی پاراسمپاتیک می شود
ه تیمول و فعالیت ضد سرفه و انقباضی آویشن مربوط ب. می تواند عملکرد ریه را بهبود ببخشد
منجر به ( بسته به غلظت آگلیکون فالون)عصاره آویشن، . کارواکرول موجود در آویشن می باشد

.شل شدن عضالت صاف نای بوسیله مهار انقباضات فازی می شود

:  عوارض جانبی
موارد در برخی. این فراورده در دوز پیشنهادی بدون عارضه جانبی قابل توجه گزارش شده است

. احتمال بروز عالئم آلرژی و یا ناراحتی های خفیف گوارشی وجود دارد

:هشدارها و نکات قابل توصیه
.  رف کنندافراد مبتال به اختالالت خونریزی این فرآورده را به دلیل حضور آویشن با احتیاط مص

. هفته قبل از عمل جراحی مصرف این فرآورده را قطع کنند2بیماران حداقل 
.از دسترس کودکان دور نگهداری کنید
. بیش از مقدار توصیه شده مصرف نشود

:تداخالت
ف مصر. داروهای آنتی کولینرژیک با این فرآورده به دلیل حضور آویشن تداخل اثر دارند

.  همزمان ممکن است اثر بخشی این داروها را کاهش دهد
دلیل داروهای ضد انعقاد مانند آسپیرین، کلوپیدوگرل، هپارین و وارفارین با این فرآورده به

ده و آویشن ممکن است اثرات داروهای ضد انعقاد را تشدید کر.  حضور آویشن تداخل اثر دارند
. احتمال خطر خونریزی افزایش یابد



شیاف واژینال سیموواژ
Somovag Vaginal suppositories

:اجزاء فرآورده در هرشیاف واژینال
میلی گرم200روغن درخت چای       

:  موارد مصرف
درمان عفونت های کاندیدایی  و باکتریایی واژینال



:فارماکولوژی و مکانیسم اثر
روغن درخت چای دارای خواص آنتی باکتریال ، آنتی ویروس ، ضد قارچ و

ترپن در روغن -ال-4این خواص به دلیل حضور ماده  .ضد التهاب  می باشد
د که دارای خواص ضد میکروبی و ضد قارچی می باش. درخت چای می باشد

.و در درمان عفونت های قارچی  و باکتریایی واژن بسیار موثر می باشد

:عوارض جانبی
فقط در بعضی موارد باعث. در دوز درمانی بدون عارضه جانبی می باشد

. . سوزش  و التهاب موضعی، درماتیت تماسی و اگزمای تماسی می شود

:هشدارها و نکات قابل توصیه
. از مصرف این فرآورده در دوران بارداری و شیردهی اجتناب شود

ا مصرف توام مکمل های پروبیوتیک به صورت خوراکی و شیاف همراه ب* 
کروبی این فرآورده  باعث کاهش اثر پروبیوتیک ها به دلیل خاصیت ضد می

.روغن درخت چای می شود
روز ایمن و بدون عارضه جانبی قابل 2۸مصرف این فرآورده برای مدت * 

.توجه می باشد
ج در صورت بروز حساسیت یا خارش و یا خونریزی حتما با پزشک  معال* 

. خود مشورت نمایید
دقیقه اول استفاده از فرآورده و  ادامه،  سوزش به 30احساس سوزش در *  

ورت این معناست که نسبت به روغن تی تری حساسیت دارید،  در این ص
. مصرف این فراورده را قطع نمایید

. فرآورده دور از دسترس کودکان نگه داری شود* 





























داروهای پروبیوتیک



ویتامین د+ قطره بیوپد 

Bioped+Vit D  Drop 15 ml

:قطره 5اجزاء فرآورده در هر 

cfu109الکتوباسیلوس رامنوسوس         

واحد بین المللی 3400ویتامین د

:موارد مصرف
کمک به سالمت دستگاه گوارش -
کس بهبود دردهای کولیک و نفخ ، یبوست ، انواع اسهال ، ریفال)

(و آلرژی
افزایش عملکرد سیستم ایمنی بدن-
کمک به رشد استخوان ها -



:مکانیسم اثر 
عی بدن کمک پروبیوتیک ها گروهی از میکروارگانیسم ها ، برای بهبود سالمت می باشند ؛ این باکتری ها به بهبود فلور طبی

یواره دستگاه تحقیقات نشان داده است که الکتوباسیلوس ها توانایی کاهش چسبندگی باکتریهای بیماریزا به د. می کنند
گاه گوارش و همچنین کاهش جایگیری باکتری بیماریزا در دیواره دستگاه گوارش را دارند و از این طریق در سالمت دست

یلوس ها الکتوباس.گوارش موثر بوده و از بیماریهای آن جلوگیری میکنند و باعث ارتقای عملکرد دستگاه گوارش می شوند
وکین را تعدیل می فعالیت ماکروفاژها و لنفوسیت ها را تحریک نموده و نیز تولید اینترفرون آلفا را افزایش میدهند و تولید سیت
ر سرطانی نقش کنند و در افزایش فعالیت فاگوسیتوز در سلولهای پلی مورفونوکلئید و مونوسیت ها و سلولهای کشنده تومو

.دارند 
:عوارض جانبی 

بی اشتهایی ، تهوع ، استفراغ ، کاهش وزن بدن ، تکرر ادرار ، تعریق ، سر درد ، ، Dبا مصرف مقادیر بیش از حد  ویتامین •
.تشنگی و سرگیجه و افزایش غلظت کلسیم و فسفات در پالسما و ادرار گزارش شده است

یلوس در موارد اندکی ، احتمال ایجاد ناراحتی گوارشی، درد شکم و اسهال در نتیجه استفاده از فرآورده های حاوی الکتوباس•
.وجود دارد

:تداخالت دارویی 

ممکن است منجر به زیادی آلومینیوم خون ، به ویژه در بیماران مبتال Dمصرف همزمان داروهای حاوی آلومینیوم با ویتامین •
. به نارسایی مزمن کلیوی گردد

•Calcipotriene که به صورت موضعی برای پوکی استخوان استفاده می شود با مکمل های ویتامینD  ممکن است خطر
.ایپرکلسمی را افزایش دهد

.  مصرف همزمان این فرآورده با آنتی بیوتیک ها ممکن است اثر این فرآورده را کاهش دهد•
:موارد عدم مصرف و نکات قابل توصیه

.در افراد با بیماری نقص سیستم ایمنی با احتیاط مصرف شود

ره چکان قبل از مصرف برای پراکنده شدن بهتر میکروارگانیسم ها ، قطره را به خوبی تکان دهید و برای مصرف از قط
.این فرآورده به شیر یا غذای داغ اضافه نشود. میتوان قطره را با شیر مادر مخلوط کرد. استفاده کنید

:در موارد زیر با احتیاط از این فرآورده مصرف کنید
تصلب شرائین ، زیادی فسفات خون ، نقص کار کلیه و حساسیت مفرط به ویتامین د

.مصرف این فراورده را قبل از عمل جراحی گوارشی یا روده ای قطع نمایید

زشک معالج بیماران دارای نقص سیستم  ایمنی این فرآورده را به دلیل حضور الکتوباسیلوس با احتیاط یا با نظر پ
:مصرف نمایند



:مزیت محصول

3توام بودن با ویتامین د-

ونه های تعداد باالی میکروارگانیسم نسبت به نم-

دیگر

ها به خاطر اسید دوست بودن میکروارگانیسم-

از سد اسید معده به راحتی عبور میکند








