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پروتيئين هيدروليزشده گندم ، ال سيستين ، دي ال 
متيونين  و زينك 

روزانه 2 عدد قرص با يك ليوان بزرگ آب در 
هنگام وعده هاي غذايي ميل شود.

محصول مكمل تغذيه اي جهت كمك به تغذيه، تقويت و افزايش رشد مو و اكواليف
ناخن ها با فرموالسيون كاملي از اسيدآمينه و ويتامين هاي معدني مورد نياز

پروتئين هيدروليز شده گندم، ال- سيستين، متيونين، اسپيرولينا، 
كلسيم پنتوتنات، پيريدونين هيدروكلرايد، بيوتين، نياسين آميد، 
زينك سيترات، منيزيم سيترات، كلوئيدال سيليكون دي اكسايد، 
پلي وينيل پيروليدون، ايزوپروپيل الكل، منيزيم استئارات، اپادراي 

II سبز، دي بازيك كلسيم فسفات انيدروس

اكواليف حاوي پروتئين هيدروليز شده گندم كه طي فرآيند تركيب با اسيدسولفوريك به دست مي آيد يك منبع 
كامل و غن ياز پروتئين غيرحيواني است و سرشار اط اسيدهاي چرب ضروري، ويتامين سي و اي و ويتامين هاي 
گروه ب است كه براي درمان شوره سر، ريزش مو و درمان بيماري هاي پوستي بسيار مؤثر است. آمينواسيدهاي 

سرشار از گوگرد است كه تشكيل كراتين را تحريك نموده و ويتامين هاي ب8، پي پي، ب6 و ب5 تركيب شده با 
منيزيم و روي است كه مستقيماً بر عملكرد متابوليك فوليكول مو اثر مي گذارد، اسپيرولينا سرشار از عناصر مغذي 

است و با كالري پايين و حجم كم، فارهمي زيستي آهن را افزايش داده و نتيجه آن دوباره زنده شدن و درخشان تر 
شدن مو و ناخن ها مي باشد.

پروتيئين هيدروليزشده گندم 400 ميلي گرم، ال سيستين 46 ميلي گرم، دي ال 
متيونين 59 ميلي گرم و زينك 24 ميلي گرم در 1 عدد قرص مي باشد.

روزانه 2 عدد قرص با يك ليوان بزرگ آب در هنگام وعده هاي غذايي ميل شود.

در صورت حساسيت به هر يك از اجزاي فرآورده، افراد مبتال به مشكالت 
كليوي بايد محصول را تحت نظر پزشك مصرف نمايند. اين فرآورده 

حاوي گلوتن مي باشد. افراد مبتال به بيماري سلياك به علت وجود گلوتن 
در اين محصول قبل از استفاده با پزشك خود مشورت نمايند.

هر دارو به موازات اثرات درماني مطلوب ممكن است باعث بروز 
برخي عوارض ناخواسته نيز شود. اگرچه همه اين عوارض در يك فرد 
ديده نمي شود. در صورت بروز هر يك از عوارض زير با پزشك خود 
مشورت كنيد: واكنش هاي شديد آلرژيك (تحريك پوستي، كهير، 
خارش، مشكالت تنفسي، سفتي قفسه سينه، التهاب دهان، صورت، 

لب ها و زبان) سريعاً به پزشك و يا مركز درماني مراجعه نماييد.

اين فرآورده براي بيماري فعلي بيمار تجويز شده است لذا از 
مصرف آن در موارد مشابه و يا توصيه به ديگران خودداري نماييد.

اين فرآورده براي بيماري فعلي بيمار تجويز شده است لذا از تداخالت دارويي رايج با اين محصول گزارش نگرديده است.
مصرف آن در موارد مشابه و يا توصيه به ديگران خودداري نماييد.

با صالحديد پزشك، مي توانند در دوران بارداري و 
شيردهي مصرف نمايند.

دور از دسترس كودكان نگهداري شود. در جاي خشك و خنك و در دماي كمتر از 30 درجه شكل فرآورده بصورت قرص مي باشد.
سانتي گراد نگهداري شود. از مصرف فرآورده پس از تاريخ انقضاي ذكر شده خودداري نماييد.
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كمك به كاهش وزن (تأمين كننده پروتئين، انواع ويتامين ها و امالح معدني آلگورالجبلك كلرالولگاريس
مورد نياز بدن)، كاهش كلسترول خون، ارتقاي سيستم ايمني، تنظيم فشار 

خون، تنظيم قند خون

كلرالولگاريس، ميكروكريستالين سلولز، پلي وينيل پيروليدون، 
سيليكون دي اكسايد، سديم استارج گليكوالت، منيزيم استئارات

آلگورال حاوي: آنتي اكسيدان، بتاكاروتن، كلروفيل، فيبر، اسيدهاي چرب غيراشباع، اسيدهاي نوكلئيك، امگا3، 
اسيدهاي آمينه، فاكتور رشد CGF، ويتامين هاي اي، سي، كا، ب1، ب2، ب3، ب6، اسيدفوليك، امالح كلسيم، 

پتاسيم، فسفر، روي، آهن و مس مي باشد.

كلرالولگاريس 300 ميلي گرم
7-4 سال: 1 قرص در روز، 8-10 سال: 2 قرص در روز، 11-14 سال: 3 قرص 

در روز. 15 سال به باال: 3-6 قرص در روز.

در صورت داشتن حساسيت نسبت به هر يك از اجزاء ذكر نگرديده است.ذكر نگرديده است.
فرموالسيون از مصرف فرآورده اجتناب نمايند.

در صورت داشتن حساسيت نسبت به هر يك از اجزاء فرموالسيون وارفارين
از مصرف فرآورده اجتناب نمايند.

زنان باردار و شيرده بايد از مصرف جلبك 
كلرالولگاريس اجتناب نمايند.

در دماي كمتر از 30 درجه سانتي گراد و دور از رطوبت و نور نگهداري شود. دور از دسترس شكل فرآورده بصورت قرص مي باشد.
كودكان نگهداري شود.
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از منشا طبيعي (عصاره خشك پيچك) تهيه گرديده و داراي اثرات ضدسرفه، پروسپيتانپيچك
برطرف كننده تنگي و التهاب مجاري تنفسي و خلط آور مي باشد.

عصاره پيچك، سوربيتول 70%، صمغ گزنتان، اسيدستيريك 
مونوهيدرات، متيل پارابن، پتاسيم سوربات، اسانس گيالس و آب

عصاره پيچك 35 ميلي گرم در 5 ميلي ليتر شربت
كودكان 2-5 سال: 2.5 ميلي ليتر 3 بار در روز. كودكان 6-9 سال: 5 ميلي ليتر، 3 

بار در روز. افراد باالي 10 سال: 5-7/5 ميلي ليتر، 3 بار در روز.

در صورت حساسيت به هر يك از اجزاي فرآورده از مصرف آن اجتناب 
نماييد.

در صورت حساسيت به پيچك و يا هر يك از اجزاي فرآورده، از در موارد نادري ممكن است اثرات مليني مشاهده شود.
مصرف آن خودداري نماييد. در موارد عدم تحمل فروكتوز، تنها 
پس از مشاوره با پزشك مي تواند مصرف گردد. در صورت تداوم 
بيماري يا در صورت بروز تنگي نفس، تب و خلط چركي يا خوني 

سريعاً به پزشك مراجعه شود. در خصوص مصرف فرآورده در 
كودكان كمتر از 2 سال حتما با پزشك مشورت نماييد.

در صورت حساسيت به پيچك و يا هر يك از اجزاي فرآورده، از گزارش نگرديده است.
مصرف آن خودداري نماييد. در موارد عدم تحمل فروكتوز، تنها 
پس از مشاوره با پزشك مي تواند مصرف گردد. در صورت تداوم 
بيماري يا در صورت بروز تنگي نفس، تب و خلط چركي يا خوني 

سريعاً به پزشك مراجعه شود. در خصوص مصرف فرآورده در 
كودكان كمتر از 2 سال حتما با پزشك مشورت نماييد.

2211083054217969رازكشركت البراتوارهاي رازكايرانشكل فرآورده بصورت شربت مي باشد.مصرف در دوران بارداري و شيردهي توصيه نمي گردد.

پروستاكر يك فرآورده طبيعي ويژه مردان باالي 50 سال مي باشد كه به پروستاكرنخل اره اي، توت خرس، گزنه، شبدرقرمز، كدو
منظور حفظ تندرستي و سالمت فيزيولوژيك پروستات تهيه شده است. اين 
محصول از بزرگ شدن پروستات كه باعث مشكشالت ادراري مي گردد 

جلوگيري مي نمايد و براي درمان در مراحل اوليه بزرگ شدن پروستات كه با 
اختالالت شايع ادراري، سوزش و درد در دفع ادرار همراه است توصيه مي 

گردد.

عصاره كدو، عصاره شبدر قرمز، عصاره نخل اره اي، عصاره 
گزنه، عصاره توت خرس، كلوئيدال سيليكون دي اكسايد، 

ميكروكريستالين سلولز، منيزيم استئارات

عصاره نخل اره اي داراي خاصيت ضدالتهاب مي باشد. عصاره شبدر قرمز از بزرگ شدن پروستات (هيپرتروفي غده 
پروستات) جلوگيري و در كاهش مشكالت پروستات بسيار مؤثر است. عصاره كدو به منظور تسكين عالئم قسمت 

تحتاني دستگاه اداري كه مربوط به آغاز بزرگ شدن پروستات يا مثانه بيش فعال مي باشد، استفاده مي شود. 
عصاره گزنه از بزرگ شدن پروستات جلوگيري نموده و اختالالت ناشي از هيپرتروفي پروستات را بهبود مي بخشد، 

اين عصاره جريان ادرار را افزايش داده و سوزش و اشكال در دفع ادرار را برطرف مي نمايد. همچنين براي رفع 
مشكالت ادراري مربوط به مراحل اوليه و ثانويه سرطان پروستات مورد استفاده قرار مي گيرد. عاصره خشك توت 

خرس داراي خاصيت ضدعفوني كننده و ضدميكروبي در  دستگاه ادراري بوده و داراي خاصيت ضدالتهابي و 
ديورتيك مي باشد بنابراين اين گياه در درمان افرادي كه دچار سيستيت، نفريت و پروستاتيت مي باشند نيز مفيد و 

مرثر است.

عصاره هاي كدو: 10 ميلي گرم، شبدرقرمز: 20 ميلي گرم، نخل اره اي: 300 ميلي 
گرم، گزنه: 10 ميلي گرم، توت خرس: 10 ميلي گرم. روزانه 2 عدد كپسول با يك 

ليوان بزرگ آب در هنگام وعده هاي غذايي.

در صورت حساسيت به هر يك از اجزاي اين فرآورده، در بيماران مبتال به 
مشكالت انعقاد خون، قلبي عروقي، مشكالت كليوي، تحريك گوارشي 

،مشكالت كبدي و ديابت تحت نظر پزشك مصرف شود. در موارد 
بازگشت و يا عدم تخليه ادرار  در اثر كاهش عملكرد و يا نارسايي قلبي و 

كليوي از مصرف محصول خودداري گردد. بيماران مبتال به مشكالت 
كليوي، تحريك گوارش يو ديابت بايستي اين محصول ار تح نظر پزشك 

مصرف نماييد.

اين محصول معموال به خوبي توسط افراد تحمل مي شود، ليكن 
عوارض جانبي متداول شامل تهوع و اسهال، سرگيجه مي باشد. در 
صورت تشديد عالئم فورا با پزشك خود مشورت نماييد. در صورت 
بروز عوارض جانبي نادر مانند: كبودي و خونريزي، ناتواني جنسي، 
تهوع، استفراغ، و درد هاي شكمي شديد، خستگي غيرمعمول، ادرار 
تيره رنگ، زردشدن چشم ها و پوست، واكنش هاي شديد آلرژيك 

(تحريك پوستي، كهير، خارش، مشكالت تنفسي، سفتي قفسه سينه، 
التهاب دهان، صورت، لب ها و زبان)، سريعاً به پزشك و يا مركز 

درماني مراجعه نماييد.

پروستاكر را بيش از ميزان تجويز شده مصرف ننماييد. اين 
محصول را با فاصله زماني 2 ساعت (قبل يا بعد) از مكمل هاي 
غذايي حاوي آهن مصرف نماييد. اين محصول در بيماران مبتال 

به مشكالت گوارشي و يا سرطان هاي وابسته به هورمون 
بايستي با احتياط و تحت نظر پزشك مصرف گردد. در صورت 
استفاده از قرص هاي ضدبارداري و يا درمان هاي جايگزين 

هورموني از مصرف  فرآورده خودداري گردد.

فيناسترايد، داروهاي ضدانعقاد خون هپارين با وزن مولكولي پايين، 
كليوپيدوگرل، آسپرين، داروهاي جايگزين هورموني درماني و باروري، 

داروي تاموكسيفن، داروهاي سركوب كننده اعصاب مركزي و داروهاي 
ديورتيك، داروهاي ضدديابتي، قلبي-عروقي و كبدي

پروستاكر را بيش از ميزان تجويز شده مصرف ننماييد. اين 
محصول را با فاصله زماني 2 ساعت (قبل يا بعد) از مكمل هاي 

غذايي حاوي آهن مصرف نماييد. اين محصول در بيماران مبتال به 
مشكالت گوارشي و يا سرطان هاي وابسته به هورمون بايستي با 
احتياط و تحت نظر پزشك مصرف گردد. در صورت استفاده از 
قرص هاي ضدبارداري و يا درمان هاي جايگزين هورموني از 

مصرف  فرآورده خودداري گردد.

از مصرف فرآورده در دوران بارداري و شيردهي شديداً 
اجتناب نماييد.

در جاي خشك و خنك و در دماي كمتر از 30 درجه سانتي گراد نگهداري نماييد. دور از شكل فرآورده به صورت كپسول مي باشد.
دسترس كودكان قرار دهيد.
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يك محصول طبيعي مؤثر مي باشد كه جهت بهبود بيماري هاي دزنراتيو پياسيدينآووكادو و سويا
مفاصل و استئوآرتريت فرموله شده است و داراي اثرات قابل توجهي در 

بهبود عالئم اين بيماري ها مي باشد.

آووكادو، سويا، الكتوز مش 80، كراس پاويدون، كورن استارچ 
مش 60، منيزيم استئارات، تالك، سيليكون دي اكسايد، 

ميكروكريستالين سلولز و آب خالص

پياسيدين 300 ميلي گرم حاوي تركيبي از گياهان دارويي با اثرات اثبات شده: آووكادو  و سويا مي باشد و شامل 
مواد مؤثره اي است كه اثرات بهبود دهنده و تسكين دهنده يكديگر ار تكميل نموده و نتيجه آن بهبود و درمان 

بيماري هاي دژنراتيو مفاصل و استئوآرتريت مي باشد.

آووكادو سويا (2/1) است. روزانه يك عدد كپسول در بين غذا و همراه با يك 
ليوان بزرگ آب مصرف گردد.

در صورت حساسيت به هر يك از اجزاي اين فرآورده. در صورت هرگونه 
ابهام يا ترديد درخصوص مصرف اين محصول حتما از پزشك خود سوال 

نماييد.

هر فرآورده به موازات اثرات درماني خود داراي عوارض جانبي نيز مي 
باشد. اگرچه عوارض جانبي متداول با اين محصول گزارش نشده 

است و معموالً در اكثر افراد بدون عارضه و يا به صورت خفيف بوده 
و به خوبي تحمل مي شود ليكن در صورت تداوم ويا تشديد عوارض 

رايج زير حتما به پزشك خود مراجعه نماييد: تهوع، واكنش هاي 
حساسيتي نادر، اسهال و مشكالت گوارشي

اين محصول براي شرايط كنوني بيمار تجويز شده است و نبايد 
در ساير موارد مصرف گردد. از مصرف اين محصول بدون تجويز 

پزشك يا توصيه به ساير افراد خودداري نماييد. در صورت 
مصرف ساير داروها يا قصد مصرف داروهاي جديد، حتما با 

پزشك خود مشورت كنيد.

تداخالت دارويي رايج با اين محصول گزارش نگرديده است. ليكن در 
صورت مصرف ساير داروها و مكمل هاي غذايي و گياهي، پيش از مصرف 

اين محصول حتما با پزشك خود مشورت نماييد.

اين محصول براي شرايط كنوني بيمار تجويز شده است و نبايد در 
ساير موارد مصرف گردد. از مصرف اين محصول بدون تجويز 

پزشك يا توصيه به ساير افراد خودداري نماييد. در صورت مصرف 
ساير داروها يا قصد مصرف داروهاي جديد، حتما با پزشك خود 

مشورت كنيد.

به دليل فقدان اطالعات كافي در خصوص ايمني و 
اثربخشي اين محصول، در دوران بارداري و شيردهي 

مصرف اين محصول توصيه نمي گردد. در اين 
خصوص با پزشك خود مشورت نماييد.

درجاي خشك و خنك و در دماي كمتر از 30 درجه سانتي گراد نگهداري نماييد. دور از شكل فرآورده به صورت كپسول مي باشد.
دسترس كودكان قرار دهيد. در مصرف اين محصول پس از انقضاي تاريخ درج شده بر روي 

بسته خودداري نماييد.

6270743448312347رازكشركت البراتوارهاي رازكايران

اين دارو يك مسكن گياهي بوده و در درمان تب، سردردهاي ميگرني، درد و تالنتال 30 عدديپنجه شيطان
ورم مفاصل، نقرس، دردهاي عضالني، كمردرد، درد و التهاب تاندون مفيد 

مي باشد.

عصاره پنجه شيطان، پلي وينيل پيروليدون، دي بازيك كلسيم 
فسفات انيدروس، ميكروكريستالين سلولز، سديم استارچ 

گليكوالت، منيزيم استئارات، اتيل الكل، اپادراي II سفيدو آب 
مقطر

اين دارو يك مسكن گياهي بوده و در درمان تب، سردردهاي ميگرني، درد و ورم مفاصل، نقرس، دردهاي 
عضالني، كمردرد، درد و التهاب تاندون مفيد مي باشد. مصرف اين دارو در بيماران مبتال به سنگ هاي صفراوي، 

زخم معده يا دوازدهه و اختالالت قلبي عروقي تحت نظر پزشك صورت گيرد. همچنين ممكن است اين دارو 
باعث كاهش سطح قندخون گرديده و لذا تنظيم دوز داروهاي كاهنده قندخون ضروري مي باشد.

پنجه شيطان 480.24 ميلي گرم در يك عدد قرص. بزرگساالن و افراد باالي 12 
سال: يك قرص صبح و عصر، همراه با غذا، به همراه مقدار كافي آب ميل نماييد. 

از جويدن قرص و يا مصرف آن در حالت درازكش خودداري كنيد.

اين محصول معموالً به خوبي توسط افراد تحمل مي شود ولي در كودكان كمتر از 12 سال مصرف نشود.
ممكن است اثرات ناخواسته اي شامل: ناراحتي هاي گوارشي (مانند 
اسهال، تهوع، استفراغ، درد در ناحيه شكم)، واكنش هاي حساسيتي، 

ديس منوره و نوسانات فشار خون مشاهده گردد.

در صورت داشتن حساسيت نسبت به هر يك از اجزاء 
فرموالسيون از مصرف فرآورده اجتناب نمايند.

در صورت داشتن حساسيت نسبت به هر يك از اجزاء فرموالسيون گزارش نگرديده است.
از مصرف فرآورده اجتناب نمايند.

از مصرف اين دارو در دوران بارداري و شيردهي 
خودداري شود.

دارو را دور از دسترس كودكان نگهداري نماييد. از مصرف داروي تاريخ گذشته خودداري نماييد. شكل فرآورده بصورت قرص مي باشد.
دارو را در دماي كمتر از 30 درجه سانتي گراد نگهداري نماييد.

863048160461893رازكشركت البراتوارهاي رازكايران

اين دارو يك مسكن گياهي بوده و در درمان تب، سردردهاي ميگرني، درد و تالنتال 100 عدديپنجه شيطان
ورم مفاصل، نقرس، دردهاي عضالني، كمردرد، درد و التهاب تاندون مفيد 

مي باشد.

عصاره پنجه شيطان، پلي وينيل پيروليدون، دي بازيك كلسيم 
فسفات انيدروس، ميكروكريستالين سلولز، سديم استارچ 

گليكوالت، منيزيم استئارات، اتيل الكل، اپادراي II سفيدو آب 
مقطر

اين دارو يك مسكن گياهي بوده و در درمان تب، سردردهاي ميگرني، درد و ورم مفاصل، نقرس، دردهاي 
عضالني، كمردرد، درد و التهاب تاندون مفيد مي باشد. مصرف اين دارو در بيماران مبتال به سنگ هاي صفراوي، 

زخم معده يا دوازدهه و اختالالت قلبي عروقي تحت نظر پزشك صورت گيرد. همچنين ممكن است اين دارو 
باعث كاهش سطح قندخون گرديده و لذا تنظيم دوز داروهاي كاهنده قندخون ضروري مي باشد.

پنجه شيطان 480.24 ميلي گرم در يك عدد قرص. بزرگساالن و افراد باالي 12 
سال: يك قرص صبح و عصر، همراه با غذا، به همراه مقدار كافي آب ميل نماييد. 

از جويدن قرص و يا مصرف آن در حالت درازكش خودداري كنيد.

اين محصول معموالً به خوبي توسط افراد تحمل مي شود ولي در كودكان كمتر از 12 سال مصرف نشود.
ممكن است اثرات ناخواسته اي شامل: ناراحتي هاي گوارشي (مانند 
اسهال، تهوع، استفراغ، درد در ناحيه شكم)، واكنش هاي حساسيتي، 

ديس منوره و نوسانات فشار خون مشاهده گردد.

در صورت داشتن حساسيت نسبت به هر يك از اجزاء 
فرموالسيون از مصرف فرآورده اجتناب نمايند.

در صورت داشتن حساسيت نسبت به هر يك از اجزاء فرموالسيون گزارش نگرديده است.
از مصرف فرآورده اجتناب نمايند.

از مصرف اين دارو در دوران بارداري و شيردهي 
خودداري شود.

دارو را دور از دسترس كودكان نگهداري نماييد. از مصرف داروي تاريخ گذشته خودداري نماييد. شكل فرآورده بصورت قرص مي باشد.
دارو را در دماي كمتر از 30 درجه سانتي گراد نگهداري نماييد.

605340278211682رازكشركت البراتوارهاي رازكايران

پنجه شيطان، ام اس ام، گلوكوزامين سولفات پتاسيم كلرايد، تسكين دهنده درد و التهابات روماتيسمي، عضالني و مفصليتالنتينپنجه شيطان
كامفور، منتول، روغن نعنافلفلي، روغن دارچين، النولين، وازلين، 
روغن معدني، ستيل الكل، متيل پارابن، پروپيل پارابن، آب مقطر

پنجه شيطان 2 گرم، گلوكزامين سولفات 5گرم، ام اس ام 2 گرم در هر 100 گرم. 
در هنگام درد پوشش نازكي از پماد 3 تا 4 بار در روز در محل درد و اطراف آن 

مالش داده شود.

از تماس فرآورده با چشم، دهان و ساير سطوح مخاطي خودداري موردي گزارش نگرديده است.در صورت بروز حساسيت از استعمال فرآورده خودداري شود.موردي گزارش نگرديده است.از استعمال فرآورده بر روي زخم هاي باز پرهيز نماييد.
گردد.

بهتر است مصرف دارو در دوران بارداري و شيردهي 
تحت نظر پزشك صورت گيرد.

در دماي كمتر از 30 درجه سانتي گراد نگهداري شود. دور از دسترس كودكان نگهداري شود. از شكل فرآورده به صورت پماد مي باشد.
مصرف پماد تاريخ گذشته اجتناب نماييد.

رازكشركت البراتوارهاي رازكايران

اين فرآورده در سرماخوردگي، بيماري هاي تنفسي فوقاني و برونشيت مورد تيمورانتآويشن
مصرف دارد.

عصاره آويشن، متيل پارابن، پروپيل پارابن، گليسرين، پروپيلن 
گليكول، الكل اتيليك، سوربيتول 70،

عصاره آويشن 870 ميلي گرم در  1 ليتر. كودكان 1-5 سال: 2.5 ميلي ليتر هر سه 
ساعت. كودكان 6-12 سال: 5 ميلي ليتر هر سه ساعت. افراد باالي 12 سال: 10 

ميلي ليتر روزانه 3-6 بار.

مصرف اين فرآورده در كودكان كمتر از يك سال و افراد مبتال به عدم 
توانايي هضم فروكتوز ممنوع مي باشد.

اين فرآورده به موازات اثرات درماني مطلوب، ممكن است باعث بروز 
عوارض ناخواسته گردد. اگر چه همه اين عوارض در يك فرد ديده 

نمي شود ولي در صورت بروز هر يك از آنها با پزشك مشورت 

در مورد ناراحتي هايي كه بيش از يك هفته طول بكشد، در 
صورت تنگي نفس، تب يا خلط چركي و يا خوني.

در صورت داشتن سابقه بيماري هايي نظير ناراحتي هاي كبدي، 
صرع و ضايعات مغزي با پزشك خود مشورت كنيد.

بهتر است مصرف دارو در دوران بارداري و شيردهي 
تحت نظر پزشك صورت گيرد.

در دماي كمتر از 25 درجه سانتي گراد، دور از نور نگهداري نماييد. دور از دسترس كودكان شكل فرآورده بصورت شربت مي باشد.
نگهداري نماييد. پس از هر بار مصرف در شيشه را محكم ببنديد.

7471167693211650رازكشركت البراتوارهاي رازكايران

گل ختمي، گل زوفا، انجير، عناب خراساني، بنفشه، آويشن اين دارو مؤثر براي سرفه كهنه، نزله ،تنگي نفس و ربوزوفاعسلي
باريك، شيرين بيان، پنيرك، پرسياوشان و عسل مصفي، متيل 

پارابن، پروپيل پارابن، اتيل الكل، سوربيتول 70%، پروپيلن گليكول، 
گليسرين، سيتريك اسيد دي هيدرات، سديم سيترات دي 

هيدرات، اسانس تمشك

زوفا: به عنوان خلط آور در برونشيت و رفع سرفه هاي شديد و آسم مؤثر است. ختمي: براي ناراحتي هاي تنفسي و 
سرفه هاي خشك به كار مي رود. آويشن: اثرات ضدسرفه و خلط آوري آويشن مربوط به اسانس هاي فرار  آن 

نظير تيمول است. بنفشه: در درمان سرفه هاي مزمن مفيد است. انار:  خاصيت آنتي اكسيداني داشته و حاوي تانين 
است و براي درمان گلودرد و التهاب دهان مفيد است.

در كودكان زير 4 سال مصرف فرآورده ممنوع مي باشد. در افراد مبتال به 
عدم توانايي هضم فروكتوز ممنوع مي باشد. تيمول موجود در فرآورده 

ممكن است باعث تحريك غشاء مخاطي گردد.

در صورت بروز هر يك از اين موارد با پزشك مشورت نماييد: احتمال 
ضعيف ايجاد اسهال، سردرد و ناراحتي معده و لينت مزاج

به علت وجود آهن در گياه آويشن از مصرف همزمان اين دارو با آنتي 
اسيدها خودداري شود.

بهتر است مصرف دارو در دوران بارداري و شيردهي 
تحت نظر پزشك صورت گيرد.

دارو در دماي كمتر از 30 درجه سانتي گراد و دور از نور مسقيم آفتاب نگهداري شود. دارو را دور شكل فرآورده به صورت شربت مي باشد.
از دسترس اطفال نگهداري نماييد. پس از هر بار مصرف در شيشه را محكم ببنديد.

4699872348044316رازكشركت البراتوارهاي رازكايران

زينك عامل كمكي در رشد و نمو طبيعي در دوران بارداري، كودكي و زينك سولفات5.5
بزرگسالي است و باعث تقويت سيستم ايمني مي گردد.

زينك (بصورت سولفات)، شكر، متيل پارابن، پروپيل پارابن، 
پروپيلن گليكول، سديم سيترات دي هيدرات، سيتريك اسيد 

انيدروس.

زينك عامل كمكي در رشد و نمو طبيعي در دوران بارداري، كودكي و بزرگسالي است و باعث تقويت سيستم ايمني 
مي گردد.

زينك بصورت سولفات 5 ميلي گرم مي باشد. كودكان: 5-8 ميلي ليتر در روز. 
زنان باردار و شيرده: 22/5 ميلي ليتر در روز (فقط با نظر پزشك متخصص)، 
بالغين: 25 ميلي ليتر در روز (بانظر پزشك متخصص تا 40 ميلي ليتر در روز.)

در صورت حساسيت به هريك از اجزاي فرآورده از مصرف آن خودداري 
شود.

در دوران بارداري و شيردهي با نظر پزشك مصرف شود.در مشكالت گوارشي، تهوع، سردرد
صورت بروز مشكالت گوارشي، فرآورده را همراه با غذا مصرف 
كنيد، اما از مصرف همزمان با مواد غذايي حاوي ميزان باالي 
كلسيم، فسفر، آهن خودداري نماييد. در نارسايي حاد كليوي، 

تعديل دوز دارو ضروري مي باشد.

در دوران بارداري و شيردهي با نظر پزشك مصرف شود.در صورت پني سيالمين، تتراسايكلين، سيپروفلوكساسين
بروز مشكالت گوارشي، فرآورده را همراه با غذا مصرف كنيد، اما از 
مصرف همزمان با مواد غذايي حاوي ميزان باالي كلسيم، فسفر، 
آهن خودداري نماييد. در نارسايي حاد كليوي، تعديل دوز دارو 

ضروري مي باشد.

 زنان باردار و شيردهي: 5/22 ميلي ليتر در روز (فقط  ·
(با نظر پزشك متخصص

در دماي كمتر از 30 درجه سانتي گراد و دور از نور نگهداري از يخ زدگي محافظت شود.شكل فرآورده بصورت شربت مي باشد.
دارو را دور از دسترس كودكان قرار دهيد.

2917091660000580رازكشركت البراتوارهاي رازكايران

زينك كمك كننده رشد و نمو طبيعي در دوران بارداري، كودكي و بزرگسالي زينك سولفات 10.5
است و باعث تقويت سيستم ايمني مي گردد.

زينك (بصورت سولفات)، شكر، متيل پارابن، پروپيل پارابن، 
پروپيلن گليكول، سديم سيترات دي هيدرات، سيتريك اسيد 

انيدروس.

زينك عامل كمكي در رشد و نمو طبيعي در دوران بارداري، كودكي و بزرگسالي است و باعث تقويت سيستم ايمني 
مي گردد.

زينك بصورت سولفات 10 ميلي گرم مي باشد. كودكان و بزرگساالن: روزانه 5 تا 
10 ميلي ليتر. بهتر است مصرف دارو همراه با وعده غذايي باشد.

در صورت حساسيت به هريك از اجزاي فرآورده از مصرف آن خودداري 
شود.

در دوران بارداري و شيردهي با نظر پزشك مصرف شود.در مشكالت گوارشي، تهوع، سردرد
صورت بروز مشكالت گوارشي، فرآورده را همراه با غذا مصرف 
كنيد، اما از مصرف همزمان با مواد غذايي حاوي ميزان باالي 
كلسيم، فسفر، آهن خودداري نماييد. در نارسايي حاد كليوي، 

تعديل دوز دارو ضروري مي باشد.

در دوران بارداري و شيردهي با نظر پزشك مصرف شود.در صورت پني سيالمين، تتراسايكلين، سيپروفلوكساسين
بروز مشكالت گوارشي، فرآورده را همراه با غذا مصرف كنيد، اما از 
مصرف همزمان با مواد غذايي حاوي ميزان باالي كلسيم، فسفر، 
آهن خودداري نماييد. در نارسايي حاد كليوي، تعديل دوز دارو 

ضروري مي باشد.

در دماي كمتر از 30 درجه سانتي گراد و دور از نور نگهداري از يخ زدگي محافظت شود.شكل فرآورده بصورت شربت مي باشد.
دارو را دور از دسترس كودكان قرار دهيد.

5262852687852276رازكشركت البراتوارهاي رازكايران

ويتامين هاي گروه ب موجود در اين محلول خوراكي با افزايش متابوليسم ويتامكسب كمپلكس
غذا، به افزايش جذب غذا در بدن و به دنبال آن افزايش وزن بدن كمك مي 

نمايند. كمبود برخي ويتامين هاي گروه ب

تيامين، ريبوفالوين، نيكوتيناميد، پيريدوكسين، دكسپانتنول، 
ساكروز، پروپيلن گليكول، سوربيتول 70%، متيل پارابن، پروپيل 

پارابن، سيتريك اسيد انيدروس، سديم سيترات دي هيدرات، دي 
سديم ادتات، اسانس آناناس و آب مقطر

اين فرآورده حاوي ويتامين هاي محلول در آب گروه ب است كه تقريبا هر يك به عنوان كوآنزيم اساسي در 
متابوليسم پروتئين- كربوهيدرات و اسيدچرب عمل مي نمايد. در ضمن اين ويتامين ها توسط نيكوتين و كافئين به 

سرعت سركوب مي شوند.

تيامين 120 ميلي گرم، ريبوفالوين 65.76 ميلي گرم، نيكوتيناميد 480 ميلي گرم، 
پيريدوكسين هيدروكلرايد 48 ميلي گرم و دكسپانتنول 72 ميلي گرم در 120 ميلي 
ليتر شربت. كودكان تا 1 سال: 5 ميلي ليتر يك بار در روز. كودكان 1-12 سال: 5 

ميلي ليتر دو بار در روز. بزرگساالن و سالمندان: 5 ميلي ليتر سه بار در روز.

نوزادان و نوزادان نارس. حساسيت به هر يك از اجزا تشكيل دهنده 
فرآورده. بروز هر گونه واكنش آلرژيك بعد از مصرف فرآورده

در صورتي كه متوجه عالئم يك واكنش شديد آلرژيك بشويد از 
جمله: بثورات پوستي، خارش/ تورم، سرگيجه شديد، مشكل تنفسي 

به پزشك معالج خود اطالع دهيد.

در صورت مصرف تصادفي بيش از حد مجاز از اين فرآورده، فورا 
به پزشك مراجعه نماييد.

مصرف همزمان موارد زير با اين فرآورده توصيه نمي گردد: قهوه، چاي، 
كاربامازپين، فني توئين، آنتي كلينرژيك ها (مثل: هيوسين، ديفن هيدرامين، 

... )، پرونپسيد

در دوران بارداري و شيردهي پيش از مصرف اين از مصرف فرآورده پس از تاريخ انقضاي ذكر شده خودداري نماييد.
فرآورده حتما با پزشك متخصص مشورت نماييد.

دور از دسترس كودكان نگهداري شود. در جاي خشك و خنك و در دماي كمتر از 30 درجه شكل فرآورده بصورت شربت مي باشد.
سانتي گراد نگهداري شود.

رازكشركت البراتوارهاي رازكايران

ال-سيستين، پيريدوكسين هيدروكلرايد، زينك سولفات كمك به سالمت مو و ناخنسيستين ب6 زينك رازكسيستين ب6 زينك
هپتاهيدرات، ال-آرژنين، كربوكسي متيل سلولز سديم، 

ميكروكريستالين سلولز، كراس كارملوز سديم، منيزيم استئارات، 
يبوفالوين 5 فسفات سديم، پلي اتيلن گليكول4000، تيتانيوم دي 
اكسايد، هيدروكسي پروپيل متيل سلولز، رنگ زرد، موم زرد، آب 

مقطر

ال سيستين در كراتين مو و ناخن موجود است  و سرعت تكثير سلول هاي غني از كراتين را افزايش مي دهد و 
ويتامين ب6 باعث جذب ال سيستين مي باشد. آرژنين يك اسيدآمينه است كه با غلظت باال در فوليكول هاي فعال 

مو يافت شده است و باعث افزايش اثر ال سيستين مي شود. روي نيز براي ساخت كراتين الزم است

در صورت حساسيت به هر يك از اجزاي اين فرآورده. بيماران مبتال به روزانه 4 عدد قرص همراه با وعده هاي غذايي ميل شود.
مشكالت كليوي، قلبي-عروقي، تنفسي، نقص سيستم ايمني و ديابت بايد 

محصول را تحت نظر پزشك مصرف نمايند.

در صورت بروز شديد عوارض جانبي مانند واكنش هاي شديد 
آلرژيك (تحريك پوستي، كهير، خارش، مشكالت تنفسي، سفتي 

قفسه سينه، التهاب دهان، صورت، لب ها و زبان) سريعاً به پزشك و 
يا مراكز درماني مراجعه نماييد.

با صالحديد پزشك، مي تواند در دوران بارداري و اين محصول جايگزين رژيم غذايي سالم و متنوع نمي باشد.تداخالت دارويي رايج با اين محصول گزارش نگرديده است.بيش از 4 قرص در روز مصرف نشود.
شيردهي مصرف گردد.

شكل فرآورده بصورت قرص و در بسته بندي كارتن باكس 
طيف رنگ آبي ارائه مي گردد.

در جاي خشك و خنك و در دماي كمتر از 30 درجه سانتي گراد نگهداري و دور از دسترس 
كودكان قرار دهيد.

1228238178رازكشركت البراتوارهاي رازكايران

فروس بيس گاليسينات+ ويتامين ث+ فوليك 
اسيد

كمك به بهبود كم خوني ناشي از فقر آهن، ويتامين ب12، و با فوليك اسيد فربيسين
و افزايش قدرت سيستم ايمني

فروس بيس گاليسينات، سيانوكوباالمين، فوليك اسيد، ويتامين 
ث

فروس بيس گاليسينات 28 ميلي گرم/ سيانوكوباالمين 8 ميكروگرم/ فوليك اسيد 
400 ميكروگرم/ ويتامين ث 60 ميلي گرم. روزانه يك عدد كپسول ترجيحاً همراه 

با غذا مصرف شود.

حساسيت به هر يك از اجزاي تشكيل دهنده اين فرآورده. بيماران مبتال به 
اختالالت متابوليسم آهن (هموكروماتوز، هموسيدوز)

نفخ، حالت تهوع، استفراغ، سياه شدن مدفوع، يبوست، بي اشتهايي و 
واكنش هاي حساسيتي

مكمل هاي حاوي آهن در افراد مبتال به نارسايي كبدي، سيروز 
الكلي، كلسيم مزمن و نارسايي پانكراس بايد با احتياط مصرف 

شود.

از مصرف همزمان باداروهاي زير خودداري نماييد: داروهاي آنتي اسيد، 
بيس فسفونات، لوودوپا، لووتيروكسين، كيتولون ها، تتراسايكلين ها، 
كلسيم، روي، چاي، داروهاي ضدتشنج، كلشي سين، سولفاساالزين، 

متفورمين

در افرادي كه كم خوني با دليل ناشناخته دارند، مكمل هاي حاوي 
فوليك اسيد با احتياط مصرف شود.

در دوران بارداري و شيردهي طبق تجويز پزشك 
مصرف شود.

درجاي خشك و خنك و در دماي كمتر از 30 درجه سانتي گراد نگهداري نماييد. دور از شكل فرآورده بصورت كپسول مي باشد.
دسترس كودكان قرار دهيد.

7558834753413525رازكشركت البراتوارهاي رازكايران

فواليرون در كمك به جريان رشد و كم خوني ناشي از فقرآهن عامل كمكي فواليرونفوليك اسيد+ فروس سولفات
مي باشد

وجود هر نوع حساسيت به آهن، فوليك اسيد و يا موادي مانند غذاها، رنگ بالغين: روزانه يك كپسولكم خوني ناشي از فقرآهن عامل كمكي مي باشدپلت فوليك اسيد، پلت فروس سولفات
ها و يا مواد محافظ

تحريك گوارشي در اين فرآورده به علت فرموالسيون خاص به 
حداقل رسيده است.

در صورت مصرف همزمان با فرآورده هاي ديگر مانند تتراسايكلين ها و در صورت ابتال به هرگونه كم خوني (به جز كمبود آهن)
داروهاي ديگر

در صورت بارداري و شيردهي حتما با پزشك خود در صورت ابتال به هرگونه كم خوني (به جز كمبود آهن)
مشورت نماييد.

شكل فرآورده به صورت كپسول 2 رنگ شفاف سبز و سفيد مي 
باشد.

فرآورده را دور از نور مستقيم آفتاب و رطوبت و در دماي زير 30 درجه سانتي گراد نگهداري 
نماييد.

410230458336667رازكشركت البراتوارهاي رازكايران

وجود هر نوع حساسيت به آهن، فوليك اسيد، روي و يا موادي مانند غذاها، بالغين: روزانه يك كپسولكم خوني ناشي از فقرآهن عامل كمكي مي باشدپلت فروس سولفات ،پلت فوليك اسيد، پلت زينك سولفاتكمك به جريان رشد و بهبود بافت ها از جمله بافت پوست و سيستم ايمنيفواليرون + زينكفوليك اسيد+ فروس سولفات+ زينك
رنگ ها و يا مواد محافظ

تحريك گوارشي در اين فرآورده به علت فرموالسيون خاص به 
حداقل رسيده است.

در صورت مصرف همزمان با فرآورده هاي ديگر مانند تتراسايكلين ها و در صورت ابتال به هرگونه كم خوني (به جز كمبود آهن)
داروهاي ديگر

در صورت بارداري و شيردهي حتما با پزشك خود در صورت ابتال به هرگونه كم خوني (به جز كمبود آهن)
مشورت نماييد.

شكل فرآورده به صورت كپسول 2 رنگ شفاف قرمز و سفيد 
مي باشد.

فرآورده را دور از نور مستقيم آفتاب و رطوبت و در دماي زير 30 درجه سانتي گراد نگهداري 
نماييد.

1544092474408313رازكشركت البراتوارهاي رازكايران

عصاره انجير، عصاره سنا، شكر، روغن زنجبيل، مالت، پروپيلن اين محصول براي كمك به بهبود يبوست استفاده مي شود.فيژانانجير و سنا
گليكول، سوربيتول، متيل پارابن، پروپيل پارابن، روغن نعنافلفلي، 

روغن ميخك، روغن دارچين، سديم بنزوات، اتيل الكل، آب

قند موجود در ميوه انجير يك ملين بسيار ماليم براي درمان يبوست مي باشد. اين ميوه به التيام دردها و التهاب نيز 
كمك مي كند. همچنين از انجير براي درمان تومور، تورم و آبسه لثه نيز استفاده مي گردد.

بزرگساالن: روزانه 15-30 ميلي ليتر، كودكان 1-3 سال: روزانه 2.5-5 ميلي ليتر، 
كودكان 4-6 سال: روزانه 5-10 ميلي ليتر، كودكان 7-15 سال: روزانه 15-7.5 

ميلي ليتر.

در صورت داشتن حساسيت به هر يك از اجزاي اين فرآورده به پزشك خود 
اطالع دهيد.

هر دارو به موازات اثرات درماني مطلوب ممكن است باعث بروز 
برخي عوارض ناخواسته نيز شود مثل : اسهال آبكي، ضعف عضالني، 

درد شكمي و كاهش وزن

از مصرف اين فرآورده براي افراد زير 1 سال اجتناب نماييد. از 
مصرف اين فرآورده براي افرادي كه تجربه اسهال شديد دارند 

توصيه نمي شود.

داروهاي ضدآريتمي قلبي، ديورتيك هاي، آدرنوكورتيكواستروئيدها و گياه 
شيرين بيان

در صورت ابتال به بيماري قلبي و مشكالت گوارشي قبل از 
مصرف فرآورده حتما با پزشك خود مشورت نماييد.

مصرف دارو در دوران بارداري و شيردهي اكيداً توصيه 
نمي گردد و از مصرف آن به دليل خطر سقط جنين 

اجتناب نماييد.

دور از دسترس كودكان نگهداري شود. در جاي خشك و خنك و در دماي كمتر از 30 درجه شكل فرآروده به صورت شربت مي باشد.
سانتي گراد نگهداري و از يخ زدگي محافظت شود.

77087484496705894رازكشركت البراتوارهاي رازكايران

اسانس بابونه، وازلين، اوسرين، موم سفيد، پارافين مايع، BHT، بهبود التهابات پوستگي، التيام سوختگي و كمك به التيام زخم هاكامودرمابابونه
متيل پارابن، پروپيل پارابن

اسانس بابونه با داشتن اثرات ضدعفوني كننده از رشد استافيلوكوك اورئوس و باسيلوس سابتيليس جلوگيري مي كند 
و همچنين باعث مهار آنزيم هاي سيلكواكسيژناز و ليپواكسيژناز شده لذا از توليد پروستاگالندين و لوكوترين ها به 

عنوان آغازگرهاي فازالتهابي جلوگيري نموده و موجب كاهش التهاب مي گردد.

در صورت مشاهده هرگونه حساسيت ضمن قطع مصرف دارو با پزشك روزانه يك تا سه بار يك اليه نازك از پماد را روي موضع مورد نظر بماليد.
خود مشورت كنيد.

مصرف اين پماد به ندرت در برخي افراد ايجاد واكنش حساسيتي مي 
كند.

مصرف اين دارو به ندرت در برخي افزاد ايجاد واكنش هاي 
حساسيتي مي كند.

اين فرآورده را فقط به صورت موضعي مصرف نماييد از مصرف تاكنون موردي مشاهده نشده است.
فرآورده دور چشم خودداري شود.

مصرف اين پماد در دوران بارداري و شيردهي فاقد 
هرگونه خطر بوده و مصرف آن مجاز مي باشد.

1639931599250191رازكشركت البراتوارهاي رازكايراندارو را در دماي 20-25 درجه سانتي گراد در جاي خشك نگهداري نماييد.شكل فرآورده به صورت پماد مي باشد.

اثر ضدالتهابي كوركومين با اثر ضدالتهابي داروهاي استروئيدي و غير استروئيدي قابل مقايسه است. اين فرآورده با كوركومينكمك به بهبود درد مفاصل و التهابات و آنتي اكسيدان قويكوركومين رازك
مهار سنتز پروستاگالندين هاي التهابي، سايتوكين ها و اكسيدنيتريك و كموكايين ها اثر ضدالتهاب خود را آشكار 

مي سازد.

افراد مبتال به مشكالت كليوي مانند سنگ كليه و نيز مشكالت صفراوي دوز متوسط روزانه 3 تا 4 بار در روز ترجيحاً همراه غذا مصرف شود.
اجتناب نمايند

اين محصول معموال به خوبي توسط افراد تحمل مي شود. مصرف 
بيش از حد يا مستمر اين كپسول مي تواند موجب تحريك دستگاه 
گوارش و رفالكس معده (GERD) شود. همچنين ممكن است 

موجب سرگيجه، تهوع يا اسهال شود.

از مصرف مقادير زياد آن همراه با ضدانعقادهاي خوراكي و ضدالتهاب هاي مصرف اين دارو براي كودكان توصيه نمي گردد.
غيراستروئيدي مانند ايبوپروفن ،تولمتين، ناپروكسن، ايندومتاسين اجتناب 

شود.

باتوجه به اثرات خونريزي دهنده احتمالي مي بايست 2 هفته قبل 
از هرگونه اعمال جراحي مصرف فرآورده قطع گردد.

از مصرف دارو در دوران بارداري و شيردهي شديداً 
اجتناب نماييد.

9831831859551098رازكشركت البراتوارهاي رازكايراندر دماي كمتر از 30 درجه سانتي گراد و در جاي خشك و خنك نگهداري شود.شكل فرآورده به صورت كپسول مي باشد.

رزماري، منتول، كامفر، كاربومر940، توئين 80، متيل پارابن، مؤثر در تسكين عالئم روماتيسم، دردهاي عضالني، مفاصلمارينتولرزماري + منتول + كامفر
پروپيل پارابن، تري اتانول امين، اتيل الكل، آب مقطر

با افزايش گردش خون موضعي در تسكين عالئم روماتيسم، دردهاي عضالني، مفاصل، كشيدگي تاندون ها، در 
رفتگي و دردهاي عصبي

بعد از شستن و خشك نمودن محل درد، مقداري از ژل را به آرامي به روي موضع 
استفاده نموده و مالش دهيد تا كامال جذب شود مي توان اين ژل را روزانه 2 تا 3 

بار هنگام درد بكار برد.

مصرف اين دارو در مناطقي از پوست كه دچار ضايعه، التهاب، زخم هاي 
عفوني و عفونتي هاي عمقي مي باشد ممنوع است

از مصرف دارو به روي مخاط (چشم، دهان، مهبل) زخم و مناطق تاكنون گزارش از عوارض جانبي دارو گزارش نگرديده است.
ملتهب پوست خودداري نمائيد.

استفاده از اين دارو در سطوح وسيع و به مدت طوالني فقط بايد با 
تجويز پزشك انجام گيرد.

مصرف اين دارو در دوران بارداري و شيردهي بايد با 
تجويز پزشك انجام گيرد.

2668741773242874رازكشركت البراتوارهاي رازكايراندارو را در دماي كمتر از 30 درجه سانتي گراد و در جاي خشك نگهداري نماييد.شكل فرآورده به صورت ژل موضعي مي باشد

با افزايش گردش خون موضعي به عنوان مسكن موضعي در بهبود دردهاي عضالني و بيماري هاي روماتيسمي اسانس رزماري، كامفر و منتولمؤثر در تسكين دردهاي روماتيسمي، عضالني و مفصليمارينتول فورترزماري + منتول + كامفر
استفاده مي شود.

از استعمال اين فرآورده بر روي مناطقي كه دچار ضايعه، زخم هاي عفوني، روزي چندبار مقداري از پماد را به آرامي روي محل درد بماليد.
التهاب و عفونت هاي عمقي مي باشد بپرهيزيد.

در صورت استفاده پماد به ميزان مناسب هيچ عرضه مهمي نخواهد 
داشت. اما گاها بروز حساسيت هاي موضعي ديده شده است.

از تماس فرآورده با چشم، دهان و ساير سطوح مخاطي خودداري 
نماييد.

در دوران بارداري و شيردهي از مصرف اين فرآورده اين فرآورده فقط جهت استعمال خارجي مي باشد.
پرهيز شود.

9371400665367928رازكشركت البراتوارهاي رازكايراندارو را در دماي كمتر از 30 درجه سانتي گراد و در جاي خشك نگهداري نماييد.شكل فرآورده به صورت پماد مي باشد.

مالتونين، سيليكون دي اكسايد، ميكروكريستالين سلولز، كراس كمك به تنظيم خوابمالتونينمالتونين
كارملوز سديم و منيزيم استئارات

مالتونين هورموني است كه در غذه صنوبري (پينه آل)، غده كوچكي در مغز، توليد مي شود و به تنظيم چرخه خواب 
و بيداري در بدن كمك مي كند. توليد مالتونين به طور طبيعي در بدن تا حدي به ميزان نور و روشنايي بستگي 

دارد ميزان مالتونين در روز كم بوده و به آن هورمون تاريكي گفته مي شود.

روزانه 1 عدد قرص يك يا دو ساعت قبل از خواب و بعد از وعده غذايي توصيه 
مي گردد. قرص بطور كامل بلعيده شود و از جويدن و شكستن قرص هنگام 

مصرف خودداري نماييد.

در صورت داشتن حساسيت به هر يك از اجزاي اين فرآورده و همچنين 
داروهاي خواب آور، نيفديپين- فلووكسامين و همچنين وارفارين و ساير 
داروهاي ضد انعقاد و با توجه به اين كه ايمني و اثربخشي مالتونين در 

افراد زير 18 سال مورد مطالعه قرار نگرفته است لذا از مصرف اين فرآورده 
در افراد زير 18 سال اجتناب نماييد.

احساس خستگي، خواب آلودگي، سردرد، سرگيجه، تحريك گوارشي، 
پايين آوردن درجه حرارت بدن (هيپوترمي)

به دليل اثر خواب آوري اين محصول در زمان مصرف دارو از 
رانندگي و يا كار با ماشين آالت پرهيز نماييد و همچنين بيماران 
مبتال به مشكالت كبدي، كليوي، قلبي عروقي، تنفسي، نقص 
سيستم ايمني و ديابت بايد اين محصول را تحت نظر پزشك 

مصرف نمايند.

داروهاي هورموني، قرص هاي ضدبارداري، داروهاي ضدافسردگي، 
ضدديابتي، خواب آور و ضدانعقاد خون، قلبي-عروقي، سركوب كننده 

سيستم ايمني

به دليل اثر خواب آوري اين محصول در زمان مصرف دارو از 
رانندگي و يا كار با ماشين آالت پرهيز نماييد و همچنين بيماران 
مبتال به مشكالت كبدي، كليوي، قلبي عروقي، تنفسي، نقص 
سيستم ايمني و ديابت بايد اين محصول را تحت نظر پزشك 

مصرف نمايند.

مصرف اين فرآورده در زناني كه قصد باردار شدن دارند 
و نيز در دوران بارداري و شيردهي توصيه نمي گردد.

دارو را در دماي زير 30 درجه سانتي گراد و در جاي خشك و خنك و دور از نور نگهداري شكل فرآورده به صورت قرص مي باشد.
نماييد.

7032981263397623رازكشركت البراتوارهاي رازكايران

شاه بلوط هندي، اتيل الكل، كاربومر 940، بنزيل الكل، تري كمك به بهبود و رفع عاليم واريس در پاها؛ آنتي هموروئيدواريژلشاه بلوط هندي
اتانوالمين، هيدروكسي پروپيل متيل سلولز، پروپيلن گليكول، آب 

مقطر

شاه بلوط هندي 7.5 گرم در 100 گرم ژل. روزانه 3 تا 4 بار مقداري از ژل به 
اندازه 3 در 3 سانتي متر را به سطح مورد نظر ماليده و به آرامي از پايين به باال 
ماساژ دهيد. براي درمان هموروئيد بعد از هر بار اجابت مزاج حداكثر روزي 4 بار 

محصول را در ناحيه آسيب ديده استفاده نماييد.

از مصرف اين فرآورده در افراد كمتر از 18 سال اجتناب نماييد. در دوران 
بارداري و شيردهي از مصرف اين دارو خودداري نماييد.

قبل از مصرف همزمان اين فرآورده با داروهاي ضدانعقاد خون با 
پزشك خود مشورت نماييد. دور از دسترس كودكان نگهداري 

نماييد.

قبل از مصرف همزمان اين فرآورده با داروهاي ضدانعقاد خون با داروهاي ضدانعقاد خون
پزشك خود مشورت نماييد. دور از دسترس كودكان نگهداري 

نماييد.

از مصرف دارو در دوران باداري و شيردهي خودداري 
نماييد.

در دماي كمتر از 30 درجه سانتي گراد نگهداري و از يخ زدگي محافظت شود. دارو را دور از شكل فرآورده بصورت ژل مي باشد.
دسترس كودكان قرار دهيد.

3703636044573330رازكشركت البراتوارهاي رازكايران

مواد مؤثره موجود در گياه بابونه باعث مهار آنزيم هاي سيكواكسيژناز و ليپواكسيژناز شده و لذا از توليد عصاره بابونه، زينك اكسايدبهبود التهابات پوستگي، التيام سوختگي و كمك به التيام زخم هاهربال برنبابونه + زينك
پروستاگالندين و لوكوترين ها به عنوان آغزگرهاي فاز التهابي جلوگيري نموده و موجب كاهش التهاب مي گردد. 

زينك اكسايد نيز به دليل قابض بودن، اثرات ضدعفوني كنندگي و ضدالتهابي بابونه را تقويت مي كند.

در صورت مشاهده هرگونه حساسيت ضمن قطع مصرف فرآورده با پزشك يك اليه نازك از پماد، روزانه 1-4 بار بر روي موضع مورد نظر ماليده شود.
خود مشورت نماييد.

مصرف اين پماد به ندرت در برخي افراد ايجاد واكنش حساسيتي مي 
كند.

در صورتي كه عالئم بيماري بدتر شد يا بيشتر از 7 روز به طول 
انجاميد با پزشك مشورت نماييد.

اين فرآورده را فقط به صورت موضعي مصرف نماييد از مصرف تاكنون موردي مشاهده نشده است.
فرآورده دور چشم خودداري شود.

مصرف اين پماد در دوران بارداري و شيردهي فاقد 
هرگونه خطر بوده و مصرف آن مجاز مي باشد.

3941709106434721رازكشركت البراتوارهاي رازكايراندارو را در دماي 20-25 درجه سانتي گراد در جاي خشك نگهداري نماييد.شكل فرآورده به صورت پماد مي باشد.


