
براى اطالعات بیشتر
بارکد را اسکن کنید

           Switch your Life On...           Switch your Life On...

®



Liferose
Evening Primrose Oil

Evening Primrose Oil  500mg 

Gamma Linolenic Acid 40mg

Vitamin E 15mg

محصول کشور انگلستان

یائسگى

کاهش عالئم سندرم پیش از قاعدگى
کاهش درد هاى دوره اى پستان

کاهش شدت و مدت عالئم سندرم پیش از قاعدگى

کاهش شدت و کمتر شدن تعداد دفعات ُگرگرفتگى 
درمان خشکى واژن
بهبود کیفیت خواب

افزایش مقاومت سیستم ایمنى افراد مسن

مدیریت دیابت و فشارخون در باردارى
کمک به بازشدن دهانه رحم و تسهیل زایمان

کاهش ریسک ابتال به بیمارى آلزایمر 
کمک به حفاظت از سلولهاى عصبى

باردارى

سیستم عصبى

بیمارى هاى التهابى

سالمت پوست

اثرات مکمل الیف-ُرز در بدن

کمک به کنترل بیمارى هاى التهابى
بهبود رماتیسم مفصلى

کاهش درد،خشکى صبحگاهى،ورم مفاصل

کمک به محافظت در برابر نور
حفظ سالمت پوست و رطوبت رسانى پوست 

تسریع ترمیم زخم
کمک به نرمى و لطافت پوست
تقویت خاصیت ارتجاعى پوست

جوانسازى و شادابى پوست،پیشگیرى از ایجاد چین و چروك 

پیشگیرى از بیمارى هاى قلبى- عروقى
کاهش تجمع پالکت ها 

کاهش روند پیشرفت تصلب شرایین
کاهش چربى خون و ترى گلیسرید

خاصیت ضد التهابى
خاصیت ضدپالکتى

خاصیت ضد رگ زایى
بهبود در پاسخ به درمان در سرطان پستان

پیشگیرى و درمان کیست هاى پستانى
کمک به کاهش احتمال پیشرفت سرطان پستان

بهبود اثر بخشى شیمى درمانى

قلب و عروق

خاصیت ضد سرطانى

سندرم پیش از قاعدگى

®

مقدار و روش مصرف: روزی یک کپسول همراه با وعده غذایی میل شود.

الیف ُرز
روغن گل مغربی

حاوی ٥٠٠ میلی گرم روغن گل مغربی

منبع غنی از امگا ٦ و اسیدهای چرب   

کمک به بهبود عالئم سندرم پیش از قاعدگی

کمک به بهبود مشکالت پوستی همچون اگزما و آکنه  

کمک به بهبود بیماری های التهابی همچون رماتیسم مفصلی



Meno-Life

ویتامین هاى
گروه ب

زینک

منیزیم

آهن

کروم

K ویتامین

A ویتامین

ید

مس

سلنیوم

منگنز

PABA

E ویتامین

D ویتامین

4 میلى گرم

70 میلى گرم

10 میکرو گرم

14 میلى گرم

1 میلى گرم

2 میلى گرم

2 میلى گرم

25 میلى گرم

150 میلى گرم

15 میلى گرم

75 میکروگرم

40 میکروگرم

140 میکروگرم

30 میکروگرم

200 میکروگرم

تاثیرمولتى ویتامین و مینرال ِمنو-الیف در بدنمقدارترکیبات

C ویتامین

بهبود اسپاسم و گرفتگى هاى عضالنى
کمک به کاهش اختالالت خواب، بى خوابى و نوسانات خلقى

کمک به بهبود عملکرد غده تیروئید

کمک به سالمت پوست، استخوان، مو، ناخن، ماهیچه، اعصاب و مغز
تسریع ترمیم زخم

افزایش طول خواب و بهبود کیفیت خواب
کمک به عملکرد سیستم ایمنى

جلوگیرى از پوکى استخوان
جلوگیرى از بیمارى هاى قلبى عروقى

جلوگیرى از ابتال به دیابت

داراى خاصیت آنتى اکسیدانى

کمک به جذب بهینه آهن
کمک به سالمت پوست و سنتز کالژن

تقویت سیستم ایمنى

موثر در فرآیند لخته شدن خون
کمک به فرایند استخوان سازى و جلوگیرى از پوکى استخوان

پیشگیرى از کم خونى

ایزوفالونوئید
سویا

کاهش چین و چروك هاى پوستى
کاهش احتمال ابتالبه سرطان پستان، ریه و تخمدان

بهبود عالئم یائسگى، کاهش ُگرگرفتگى

کمک به سالمت دستگاه عصبى

کنترل بیمارى هاى متابولیک
کمک به عملکرد بهتر غده تیروئید

کمک به سالمت سیستم عصبى
کمک به سالمت بافت استخوان ها

کمک به بهبود عملکرد غده تیروئید
کمک به عملکرد سیستم عصبى

جلوگیرى از آفتاب سوختگى و جوانسازى پوست
داراى خاصیت ضد میکروبى

تحریک عمل انسولین و افزایش کارآمدى انسولین

 کمک به عملکرد مناسب سیستم عصبى و تشکیل میلین، کمک به فعالیت مغز و دستگاه
 عصبى مرکزى، کاهش ریزش مو، تقویت و بهبود رشد مجدد مو، جلوگیرى از سفید شدن
 زودرس مو، کمک به سالمت پوست وکمک به بهبود اختالالت پوستى، رشد مناسب و
استحکام ناخن ها، حفظ رطوبت مو و تنظیم فعالیت غدد سبوم، جلوگیرى از ابتال به آنمى

کمک به سالمت بینایى

B1 (تیامین) 
B2 (ریبوفالوین)

B3 (نیاسین)
B5 (پنتوتنیک اسید)
B6 (پیریدوکسین)

B7 (بیوتین)     
B9 (فولیک اسید)
B12 (کوباالمین)

3 میلى گرم
2 میلى گرم

20 میلى گرم
6 میلى گرم

10 میلى گرم
150 میکروگرم 
400 میکروگرم

6 میکروگرم

محصول کشور انگلستان

بهبود عالئم یائسگی

تامین ویتامین ها و مواد معدنی مورد   نیاز  

خانم های یائسه

تقویت سیستم ایمنی

کمک به سالمت پوست، مو و ناخن

کمک به کاهش خطر ابتال به پوکی استخوان

®

مقدار و روش مصرف: روزی یک قرص همراه با وعده غذایی میل شود.

ِمنو-الیف
مکمل دوران یائسگی



Fit-Life
Sport Nutrient

Supplement Facts
Average Values per Capsule Qty
L-Carnitine 500 mg

محصول کشور انگلستان

مناسب گیاه خواران

افزایش چربی سوزی و الغری

افزایش متابولیسم بدن

کمک به ریکاوری سریع تر بعد از تمرینات ورزشی

باال بردن قدرت جنسی و باروری آقایان

افزایش سطح انرژی بدن

این محصول مناسب گیاه خواران هم می باشد.

کمک به سوخت و ساز و تبدیل غذا به انرژى
 انتقال اسیدهاى چرب به درون میتوکندرى و تولید انرژى

افزایش 25٪ توانایى و ظرفیت فعالیت بدنى
افزایش عملکرد هوازى ورزشکاران

کاهش خستگى و کوفتگى بعد از انجام فعالیت هاى بدنى 
کاهش تجمع اسیدالکتیک در عضالت 

 بهبود سندرم خستگى مزمن
کمک به کاهش آسیب هاى عضالنى

بروز خستگى کمتر و بازیابى سریعتر قواى بدنى
بهبود عملکرد ورزشکاران استقامتى

کمک به ریکاورى سریع تر بعد از تمرین
تقویت قدرت و بافت ماهیچه ایى

افزایش اکسیژن رسانى به عضالت در حین تمرین
 کاهش احساس درد عضالنى بعد از ورزش

تأثیر در باال بردن سطح تستوسترون و افزایش تعداد اسپرم
کمک به افزایش بارورى آقایان و افزایش توان حرکتى اسپرم

 باال بردن قدرت جنسى و بارورى آقایان
افزایش توان و ایمنى بدن در مقابل سرماخوردگى با از بین بردن رادیکال هاى آزاد 

مفید در سالمت کبد و قلب به دلیل خاصیت سم زدایى 
کمک به سالمت قلب 

کمک به تنظیم سطح انسولین
کمک به درمان چاقى و کبد چرب 

 

اثرات ال-کارنیتین فیت-الیف در بدن

انرژى

خستگى

ورزش

سایر

بارورى آقایان

افزایش
چربى سوزى

و الغرى

ال-کارنیتین ترکیبى مشتق از 2 اسید آمینه متیونین و لیزین مى باشد که در متابولیسم چربى ها نقش ضرورى ایفا مى کند. 
وظیفه اصلى ال-کارنیتین در بدن کمک به سوخت و ساز و تبدیل غذا به انرژى است. با مصرف چربى ها به عنوان منبع 
انرژى، ذخایر گلیکوژن در عضالت حفظ گردیده و منجر به تأخیر در بروز خستگى مى شود. کار اصلى ال-کارنیتین در 
واقع هدایت اسیدهاى چرب به درون میتوکندرى سلول جهت تأمین سوخت و ساز مورد نیاز سلول هاى عضالنى است.

®

مقدار و روش مصرف: روزی یک کپسول همراه با وعده غذایی میل شود.

فیت-الیف
ال-کارنیتین

کمک به افزایش سوختن چربى در بدن و افزایش سطح انرژى 
انتقال ترى گلیسرید به داخل میتوکندرى ها، از بین رفتن چربى ها 

کمک به کاهش میزان چربى خون و کاهش آسان تر وزن



Omega3-Life
Fish Oil

Qty
Supplement Facts
Average Values per Capsule
EPA (Eicosapentaenoic)
DHA(Docosahexaenoic)
Vitamin E

180 mg
120 mg

5 mg

اثرات مکمل اُمگا3-الیف در بدن

بیمارى هاى
قلبى- عروقى

سالمت پوست و مو

سالمت چشم،
مغز و اعصاب

سیستم ایمنى

کمک به سالمت قلب و عروق
افزایش HDL و کاهش LDL و ترى گلیسسرید

کاهش فشارخون
کاهش آریتمى قلبى

کاهش بیمارى کرونرى قلب

کمک به کاهش خشکى پوست
کمک به درمان آکنه

کمک به تسریع ترمیم زخم
کمک به حفظ هموستاز پوست و کاهش اختالالت پوستى

حفاظت از مو در برابر استرس هاى اکسیداتیو

کمک به سالمت مغز و دستگاه عصبى
کاهش ریسک ابتال به بیمارى آلزایمر

کاهش ریسک ابتال به افسردگى
کاهش خطر ابتال به خشکى چشم و کمک به درمان عالئم آن

کمک به بلوغ سیستم بینایى جنین

کاهش خطر ابتال به سرطان
کمک به بهبود اثربخشى و تحمل شیمى درمانى

پیشگیرى و درمان سرطان پروستات، روده بزرگ، سینه، ریه، تخمدان،
لوزالمعده، پوست و معده

داراى خاصیت آنتى اکسیدانى
داراى خاصیت ضد التهابى

محصول کشور انگلستان

کمک به سالمت پوست، مو و ناخن

کمک به بهبود عملکرد چشم و مغز

پیشگیری از بیماری های قلبی و عروقی

تقویت سیستم ایمنی بدن

کاهش ریسک ابتال به آلزایمر و افسردگی

®

مقدار و روش مصرف: روزی یک کپسول همراه با وعده غذایی میل شود.

ُامگا٣-الیف
روغن ماهی



Haem-Life
Iron Strong

محصول کشور انگلستان

ِهم-الیف
مکمل آهن

حاوی ١٠٠ میلی گرم آهن به فرم کربونیل

کمک به رفع کمبود آهن و افزایش سطح هموگلوبین و فریتین

جذب نسبتًا آهسته و عوارض گوارشی کمتر  

کمک به کاهش خستگی 

کمک به کاهش ریزش مو

آهن

C ویتامین

اثرات مکمل ِهم-الیف در بدن

MCV تولید گلبول قرمز (در ساختار هموگلوبین) افزایش
افزایش هموگلوبین 

افزایش فریتین
جبران کمبود آهن در افراد مبتال به آنمى فقر آهن

جبران کمبود آهن در موارد آنمى ناشى التهاب

آنتى اکسیدان قوى 
به افزایش فروس قابل جذب در آنمى فقر آهن کمک مى کند 

محافظت از غشا گلبول قرمز در برابر آسیب هاى رادیکال هاى آزاد
خاصیت محافظتى در برابر آسیب هاى کبدى ناشى از بار اضافى آهن

آنتى اکسیدان قوى 
افزایش تولید گلبول قرمز و افزایش هموگلوبین 

کاهش ریزش موى ناشى از کم خونى 

آنتى اکسیدان قوى 
محافظت از غشا گلبول قرمز در برابر آسیب هاى رادیکال هاى آزاد 

تنظیم جذب آهن و توزیع بافتى آهن 
حفاظت از فولیکول مو در برابر استرس اکسیداتیو

افزایش طول عمر گلبول قرمز 
پیشگیرى و درمان آنمى مگالوبالستیک

جلوگیرى از نقایص لوله عصبى جنین در زنان باردار

سنتز اسید آمینه گالیسین که براى سنتز هم و هموگلوبین 
B12 رفع خستگى، بى اشتهایى عصبى و تهوع ناشى از کمبود

پیشگیرى و درمان آنمى مگالوبالستیک
درمان کم خونى ناشى از عفونت هاى همزمان انگلى باکتریایى 

محافظت از غشا گلبول قرمز در برابر آسیب هاى رادیکال هاى آزاد   
کاهش ریزش موى ناشى از کم خونى

افزایش طول عمر گلبول قرمز

E ویتامین

زینک

فولیک اسید

B12 ویتامین

سلنیوم

®

مقدار و روش مصرف: روزی یک کپسول همراه با وعده غذایی میل شود.



محصول کشور انگلستان

Mama-Life
Pregnancy Care

زینک

آهن

E ویتامین

منیزیم

C ویتامین

D ویتامین

B12 ویتامین

B9 ویتامین
اسید فولیک

B6 ویتامین

B5 ویتامین
پانتوتنیک اسید

B2 ویتامین

B1 3 میلى گرمویتامین

1,2 میلى گرم

20 میلى گرم

5,5 میلى گرم

10 میلى گرم

500 میکرو گرم

9 میکرو گرم

10 میکروگرم

10 میلى گرم

20 میلى گرم

28 میلى گرم

15 میلى گرم

20 میکروگرم

کمبود در بدن مادر باردار مقدارترکیبات نقش در بدن مادر باردار و جنین

حالت تهوع، خستگى

B3 ویتامین

خطر ابتال به پره اکالمپسى
نقص هاى مسیر خروجى قلب نوزاد

اختالالت عصبى در جنین
افزایش احتمال سقط جنین

گرفتگى و ضعف عضالت

وزن کم نوزاد هنگام تولد

نقص سیستم عصبى جنین

نقص سیستم عصبى جنین

کاهش رشد استخوانى نوزاد
احتمال سقط جنین

محدودیت رشد داخل رحمى
خطر ابتال به پره اکالمپسى

افزایش احتمال عقب ماندگى

زایمان زودرس
انقباض و درد عضالنى

رشد ناکافى جنین
زایمان زودرس

کاهش سرعت رشد جنین
انقباضات ضعیف رحمى
تاخیر رشد داخل رحمى

خطر ابتال به پره اکالمپسى
تولد نوزاد با وزن پایین

افزایش احتمال بروز سقط جنین

نقش اصلی در تشکیل و رشد مغز جنین 
کمک به مادر و جنین در تبدیل کربوهیدرات به انرژى
کمک به کارکرد نرمال عضالت، سیستم عصبی و قلب

حس بینایی، پوست، رشد استخوان ها، عضالت و اعصاب نوزاد
براي سالمت چشم، درخشش و سالمت پوست

رشد مغز جنین/ سالم نگه داشتن مغز، غشاي مخاطی و پوست نوزاد
بهبود هضم، کاهش تهوع، کاهش درد میگرن

کاهش گرفتگی عضالت پا
کاهش میزان هورمون استرس

تولید گلبول هاي قرمز
آزادسازى انرژى از مواد غذایى

کمک به رشد مغز و سیستم عصبی مرکزى جنین
کمک به کاهش تهوع صبحگاهی و کنترل ویار

جلوگیري از کم خونی
کمک به تولید سلولهاي قرمز خون

توسعه و تشکیل لوله عصبی، مغز و نخاع نوزاد
همراه با B9 کمک به سنتز DNA و سلول قرمز خون

رشد مغز نوزادان 
مهارت هاى ذهنى و حرکتى

کمک به جذب کلسیم در بارداري

توسعه و رشد جنین
محافظت از مادر و کودك

بهبود اسپاسم عضالنی، درمان یبوست، مقابله با استرس

تشکیل عصب و رشد مغزى جنین
آنتی اکسیدان، جلوگیري از سقط جنین

تکامل جنین
جلوگیري از کم خونی باردارى 

رشد و تکامل جنین
شکل گیرى سیستم عصبى جنین
ایجاد بافت غضروفى و استخوانى

کمک به رشد بدن

مولتی ویتامین و پریناتال بارداری

کمک به جلوگیری از نقص سیستم عصبی نوزاد

کمک به کاهش احتمال سقط جنین و زایمان زودرس

کمک به کاهش تهوع صبحگاهی مادر باردار

کمک به بهبود اسپاسم عضالنی و یبوست در مادر باردار

®

ماما-الیف
مولتی ویتامین بارداری

مقدار و روش مصرف: روزی یک کپسول همراه با وعده غذایی میل شود.


