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قبل و بعد 
العمليات الجراحية

النظام الغذائى 
و جراحات السمنة

كبار
السن

مرضى الكلى 
و الغسيل الكلوى

حاالت األنيميا مثل

أنـيــميــا نقــص الحـديــد
وداعــــــ�



االلتهاباتالعدوى الفيروسية العدوى البكتيرية

أنـيــميــا نقــص الحـديــد
وداعــــــ�

أثـنــــاء الـعــــدوى

حاالت األنيميا مثل



أنـيــميــا نقــص الحـديــد
وداعــــــ�

حاالت األنيميا مثل

فترة
الحمل

الثلث األول من
فترة الحمل 

فترة
الرضاعة



أنـيــميــا نقــص الحـديــد
وداعــــــ�

أثـنــــاء الـعــــدوى

االلتهاباتالعدوى الفيروسية العدوى البكتيرية

حاالت األنيميا مثل









ديڤـارت زنك
زنــك مكتمــل التحميل علــى أحماض أمينية ٥٠ مجم

٥٠ مجم زنك ¦ول مرة
 كامــل التحميــل على أحماض أمينية

بأعلى نســبة إمتصاص ٩٥٪

 زنك
(مكتمــل التحميــل على أحماض أمينية)

(٥٠ مجم)

دعم
 المناعة

الجلد صحة 
و الشــعر و ا¦ظافر

دعم
البروستاتا  وظائف 

الحماية من شــيخوخة
مركــز االبصار و الحماية من

أمــراض العيون المزمنة

٩



١٠

فيتامين د٣
١٠٠٠٠

وحدة دولية
١٠٠٠

وحدة دولية
٥٠٠٠

وحدة دولية

 @ يقدم فيتامين د٣ في الصورة ا¦كثر فاعلية و أمانا

١٠٠٠٠ وحدة دولية١٠٠٠ وحدة دولية ٥٠٠٠ وحدة دولية

- دعم الجهاز المناعى 

- للمساعدة أثناء العدوي الفيروسية

   و البكتيرية 

- دعم الخصوبة لدي الرجال و السيدات 

- دعم نمو الجنين

- مرضى هشاشة وضعف العظام والكسور 

- مرضى نقص المناعة والعدوى المتكررة 

- مرضى نقص فيتامين د 

- مرضى هشاشة وضعف العظام والكسور 

- مرضى نقص المناعة والعدوى المتكررة 

- مرضى نقص فيتامين د 

- مرضى القصور الكلوى لمنع حاالت زيادة

    مستوى هرمون الباراثرمون و ضعف العظام

    المصاحب لمرضى الكلى 

- مرضى القلب و ا¦وعية الدموية

    و مرضى السكر 

يـــدعم الجـــهاز المناعي وصـحة الـعـــظام والـعـضـالت

فيتـامين  د٣ ١,٠٠٠ وحدة دولية
د3ديـڤــــارت

يـــدعم الجـــهاز المناعي وصـحة الـعـــظام والـعـضـالت

فيتـامين  د٣ ٥,٠٠٠ وحدة دولية
د3ديـڤــــارت

يـــدعم الجـــهاز المناعي وصـحة الـعـــظام والـعـضـالت

فيتـامين  د٣
د3ديـڤــــارت

 ١٠,٠٠٠ وحدة دولية

يدعــــم المنـــاعة
وصحــة العظام والعضالت



١١



١٢



١٣



١٤



١٥



١٦



 أقراص لذيذة للمضغ

 بطعم البرتقال

زنك
١١ مجم

فيتامين

سى
٢٥٠ مجم

زنك 
فيتامين

سى

مناعة
قوية

مهارات
إبداعية

نمو
أفضل

يــدعــــم جــهــــاز الــمـنـاعـــة

-ديڤارت سي   زنك

التركيبــة المتكاملة

قوية  لمناعة 
وصحة أفضل

@ دعم المناعة
@ لحاالت عدوى الجهاز التنفسى المتكررة
@ لتنمية المهارات اÃبداعية و لنمو أفضل

@ لحاالت البرد و ا¦نفلونزا

١٧

 زنك
(مكتمــل التحميــل على أحماض أمينية)

(١١ مجم)
 

سي فيتامين 

(٢٥٠ مجم)



سالمة
المفاصل

مضاد
إلتهاب

راحة من 
آالم المفاصل  

صحة
العظام

مرونة
الحركة

١٨



٦
ڤيتامينات

طبيعية

في منتج واحد منتجات٤

زيادة
الكتوفيرين 

٪٣٠
 الزنك
عالي

االمتصاص

الحديد
عالي

االمتصاص

الالكتوفيرين
فائق الفاعلية بنسبة ٩٢٪

للكبار لÅطفال للحوامل

1- الحد من االصابة بالنزالت المعنوية

2- الحد من اصابات التهابات الجهاز التنفسي

3- الحد من التعرض �دوار البرد المتكررة

1- الحد من العدوي البكتيرية للجهاز البولي

2- الحد من عدوى الجهاز التناسلي

3- الحد من التعرض �دوار البرد المتكررة

1- الحد من اصابات التهابات الجهاز التنفسي

2- الحد من التعرض �دوار البرد المتكررة

3- االصابة بفيروس كورونا

يستخدم في دعم كفاءة الجهاز المناعي للحاالت ا�تية:

١٩



٢٠



٢١



٢٢



٢٣



٢٤



٢٥



٢٦



Erase your bad
Skin Memory

اموريا كريم هو كريم يستخدم لتسهيل التئام الجروح للوقاية
من الندبات بعد العمليات الجراحية والجروح

و لعالج الندبات المتكونة فعلي�

اموريا كريم مكون من سيليكون جل الطبى عالى النقاء يساعد
على ترطيب البشره و تعزيز نمو الخاليا فى االماكن المصابه وبيبتيد النحاس

الذى يساعد على تسهيل التئام الجروح كما انه مضاد لاللتهاب و مضاد لالكسده
لذلك ينبغي أن يكون هو االختيار ا¦ول لتسهيل التئام الجروح وعالج الندبات

امـــوريـــا
كریم لتجدید البشرة

مضاد للندبات
تسهيل التئام الجروح

الحاده و المزمنه
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٢٨



٢٩
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خالى من السعرات الحرارية

ثابت حراري¥ حتى ٢٣٢ درجة ولذلك
يستخدم في الطبخ و المخبوزات

يساعد فى الحفاظ على
مستوى السكر في الدم

يساعد فى الحفاظ
على الوزن المثالى

٣٠



٣١



٣٢



٣٣
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