קטלוג מוצרים  -ננוטבע טכנולוגיות

ננוטבע טכנולוגיות בע"מ הינה חברה למחקר ,פיתוח וייצור תוספי תזונה המשלבת
בין אוצרות הטבע לבין טכנולוגיה מתקדמת .לאחר חמש שנים של מחקר ופיתוח
עם מדענים ,מהנדסים ,נטורופתים ואנשי מקצוע נוספים ,ננוטבע פיתחה יכולת ייצור
מהפכנית המפרקת את חומרי הגלם האורגנים לחלקיקי ננו המקנים יתרונות יוצאי
דופן לשיפור ספיגת החומרים הפעילים ,חיזוק הגוף ואיזונו ושיקום המערכות השונות.
בין היתרונות של השיטה:

•
• מהירות השפעה גבוהה ביותר.
• ניתן למריחה וספיגה דרך העור במקרים שלא ניתן לקחת דרך הפה.
• מיצוי נוזלי נוח לשימוש.
• ללא חומרים משמרים.
• ללא צורך בקירור.
• בהכשר הבד"ץ.

NANOTEVA

T E C H N O L O G Y

ספיגה מהירה ואיכותית ללא תלות במערכת העיכול.

מרכז הזמנות ארצי:

 073-2-595-777גם בW h a t s A p p -
www.nanoteva.com
ניתן להשיג בבתי המרקחת ובחנויות הטבע המובחרות

עידן חדש של תוספי תזונה
וצמחי מרפא
GMP

הסדרה הכחולה

מכיל  30מ"ל

רטבוליקס

דיאסטופ

פורמולת רטבוליקס מבית ננוטבע מכילה צמחי מרפא אשר
נמצאו במחקרים יעילים לטיפול ביתר סוכר בדם ,שפעול
פעילות הלבלב ,חילוף חומרים תקין ,איזון המערך החיסוני,
הפחתת תנגודת לאינסולין ,שיפור תפקוד הכבד ,הפחתת
החשק למתוק ושיפור פירוק ועיכול פחמימות ,קטילת טפילי
מעיים ,טיפול בכבד וכיס המרה ,כבד שומני ,ניקוי הגוף מרעלים
ושיירי הורמונים ,כולסטרול ושומנים בדם ,שיירי תרופות ,קשיי
עיכול ,עצירות ,עודף משקל וסילוק מתכות כבדות.
רכיבים:
גדילן ,טריגונלה ,עלי זית  ,ג'ימנמה  ,מלון מר  ,ארטישוק  ,לענה ,
מורינגה  ,קורנית  ,שן ארי  ,כורכום ,אורגנו  ,זנגביל )ג'ינג'ר( ,
רוזמרין  ,קינמון
מינון מומלץ  10 :טיפות  2פעמים ביום
תרסיס 5 :התזות  2פעמים ביום

פורמולת דיאסטופ מבית ננוטבע מכילה צמחי מרפא אשר
נמצאו במחקרים יעילים לטיפול ביתר לחץ דם אקוטי
וכרוני ,איזון מערכת העצבים ,חיזוק כלי הדם ושריר הלב.
רכיבים:
עלי זית ,עוזרר ,דבקון לבן ,כשותית ,טיליה
מינון מומלץ  20 :טיפות  1-2פעמים ביום
תרסיס 10 :התזות  1-2פעמים ביום

מכיל  30מ"ל

לאנגין

מולטי מורינגה

פורמולת לאנגין מבית ננוטבע מכילה צמחי מרפא אשר
נמצאו במחקרים יעילים לטיפול ,חיזוק ואיזון המערכת
החיסונית ,הצטננות ,שפעת ,מניעת דלקות וזיהומים ,חולשה
כללית ,מונונוקליאוזיס )מחלת הנשיקה( ,אנטי חיידקי ,אנטי
ויראלי ,אנטי אלרגי ,חיזוק בזמן מחלה כרונית ,בעיות בדרכי
הנשימה ,דלקת ריאות ,אסטמה ,שיעול ,ברונכיט ,חולשה
בתפקודי ריאות ותמיכה בכבד.
רכיבים:

מכיל  30מ"ל

מורינגה ,בת קורנית ,קיפודנית ,שן ארי ,שבטבט ,סרפד,
טללית ,זנגביל ,ג'ינסנג סיבירי ,תמצית ליקוריץ.
מינון מומלץ  20 :טיפות  2-4פעמים ביום לפי הצורך.

אזהרה :המידע המופיע בקטלוג זה אינו מהווה תחליף לייעוץ רפואי ואין לראות בו הנחיה
או התוויה רפואית .נשים בהריון ,מניקות ,ילדים ,בעלי רגישויות ואנשים הנוטלים תרופות
מרשם יש להיוועץ ברופא בטרם השימוש במוצרים

מכיל  30מ"ל

פורמולת מולטי מורינגה מבית ננוטבע מכילה צמחי מרפא
אשר נמצאו במחקרים יעילים לטיפול בחוסר מינרלים,
זרימת דם תקינה בעיקר לראש ,נשירת שיער ,חיזוק כללי,
תמיכה בכבד ומחלות כרוניות ,אטופיק דרמטיטיס .צמח
המורינגה נחשב כעץ הפלא הנערץ היעיל לטיפול בחולשה
כללית ,דלקות שונות ,תת פעילות של בלוטת התריס ,ניקוי
רעלים ,שיפור מצב הרוח ,טרשת נפוצה ,איזון רמת סוכר
בדם ,שומנים בדם ,אלרגיות ,מיגרנה ,אסטמה ,הגברת חלב
אם ,הגברת התיאבון ,תמיכה בזמן טיפולים כימותרפיים.
רכיבים:
מורינגה ,שבטבט ,שן ארי ,סרפד ,ג'ינסנג סיבירי
מינון מומלץ  20 :טיפות  1פעמים ביום
תרסיס 10 :התזות  1פעמים ביום

מידע נוסף ,מינונים ,המלצות ועידכוניםnanoteva.com :

הסדרה הכחולה
לייאון

פמיקס

פורמולת לייאון מבית ננוטבע מכילה צמחי מרפא
אשר נמצאו במחקרים יעילים לשיפור האון הגברי על
ידי הגברת זרימת הדם לפלג הגוף התחתון ,חיזוק כלי
הדם ,איזון מצב הרוח ,ריכוז וערנות.

פורמולת פמיקס מבית ננוטבע מכילה צמחי מרפא אשר נמצאו
במחקרים יעילים לטיפול באיזון הורמונאלי לנשים עם בעיות
פוריות ,תסמונת קדם ווסתית ,ווסת לא סדיר ,דימום מוגבר,
העדר ווסת ,שחלות פוליציסטיות )בשילוב רטבוליקס(
ותסמיני גיל המעבר.

רכיבים:

שרעול ,דמיאנה ,אשווגנדה ,זנגביל ,ג'ינסנג קוריאני,
קרדמון.
מינון מומלץ  10-20 :טיפות  1-2פעמים ביום
תרסיס 5-10 :התזות  1-2פעמים ביום
מכיל  30מ"ל

רכיבים:
 30מל

מכיל  30מ"ל

אינפקט

פיקסולין

פורמולת אינפקט מבית ננוטבע מכילה צמחי מרפא
אשר נמצאו במחקרים יעילים לטיפול בכאבי בטן
עוויתיים ,קשיי עיכול ,גזים ,גיהוקים ושיהוקים ,נוגד
דלקת ,בחילות ,הקאות ,אי שקט ודיכאון.

פורמולת פיקסולין מבית ננוטבע מכילה צמחי מרפא
אשר נמצאו במחקרים יעילים לטיפול בהפרעות קשב
וריכוז ,היפראקטיביות ,חרדה ודיכאון.
רכיבים:
רודיולה ,גוטו קולה ,בקופה  ,אשווגנדה ,גינקו  ,תמצית
ליקוריץ
מינון מומלץ  5-10 :טיפות  1-2פעמים ביום.

רכיבים:

לבנדר ,שומר ,זנגביל ,נפית החתולים ,מליסה
מינון מומלץ  20 :טיפות  1-2פעמים ביום.

מכיל  30מ"ל

אזהרה :המידע המופיע בקטלוג זה אינו מהווה תחליף לייעוץ רפואי ואין לראות בו הנחיה
או התוויה רפואית .נשים בהריון ,מניקות ,ילדים ,בעלי רגישויות ואנשים הנוטלים תרופות
מרשם יש להיוועץ ברופא בטרם השימוש במוצרים

מורינגה ,שיח אברהם ,דיוסקוריאה ,אדמונית ,אנג'ליקה סינית,
סרפד ,שן ארי ,מאקה ,רהימניה ,ג'ינסנג סיבירי ,תמצית
ליקוריץ
מינון מומלץ  10-20 :טיפות  1פעמים ביום
תרסיס 5-10 :התזות  1פעמים ביום

מכיל  30מ"ל

מידע נוסף ,מינונים ,המלצות ועידכוניםnanoteva.com :

הסדרה הלבנה
 Bקומפלקס

ויטמין B12

 Bקומפלקס מבית ננוטבע מכיל שילוב אפקטיבי של כלל
משפחת ויטמיני  Bומועשרת בביוטין )ויטמין  (Hריכוז כלל
הוויטמינים בתצורה נוזלית מעלה את רמת הספיגה וחיוני
לחילוף חומרים ,שריפת שומנים ופחמימות ולייצור אנרגיה
בגוף.
רכיבים:
ויטמין , B3ויטמין , B5ויטמין , B6ויטמין , B2ויטמין  , B1ויטמין
) B9חומצה פולית( ,ביוטין )ויטמין  (Hויטמין B12
)מתילקובלמין(.
מינון מומלץ 20 :טיפות  1פעמים ביום.

ויטמין  B12נוזלי לספיגה מרבית מבית ננוטבע מכיל
ויטמין  B12כמתילקובלמין בריכוז גבוה החיוני לייצור
 DNAוהתפתחות מערכת העצבים ,בניה של כדוריות דם,
מניעת אנמיה ,תשישות וחולשה.
רכיבים:
ויטמין ) B12מתילקובלמין(
מינון מומלץ  20 :טיפות  1פעמים ביום.
מינון למנת הגשה  1000מק"ג

מכיל  30מ"ל

מכיל  30מ"ל

ויטמין C

ויטמין D

ויטמין  Cמבית ננוטבע מכיל ויטמין בריכוז גבוה החיוני
לחיזוק פעילות מערכת החיסון ,בריאות רקמות הגוף,
הורדת רמת כולסטרול  ,וויסות פעילות הורמונלית.
רכיבים:
ויטמין  Cנוזלי )חומצה אסקורבית(.
מינון מומלץ  20 :טיפות  1-3פעמים ביום לפי הצורך.
מינון למנת הגשה  300מ"ג

ויטמין  Dמשפר את ספיגת הסידן והזרחן מהמעיים,
מגביר הצטברות של סידן בעצמות ,מעביר סידן וזרחן
מהעצמות ,מונע סוגים מסוימים של מחלות סרטניות
ונחוץ לתפקוד התקין של בלוטת התריס.
ויטמין  Dנוזלי של ננוטבע בעל ספיגה מוגברת וזמינות
גבוהה.
רכיבים:
ויטמין  Dנוזלי
מינון מומלץ 20 :טיפות פעם ביום או לפי הצורך
מינון למנת הגשה  1000יחב"ל

מכיל  30מ"ל

אזהרה :המידע המופיע בקטלוג זה אינו מהווה תחליף לייעוץ רפואי ואין לראות בו הנחיה
או התוויה רפואית .נשים בהריון ,מניקות ,ילדים ,בעלי רגישויות ואנשים הנוטלים תרופות
מרשם יש להיוועץ ברופא בטרם השימוש במוצרים

מכיל  30מ"ל

מידע נוסף ,מינונים ,המלצות ועידכוניםnanoteva.com :

הסדרה הלבנה
מולטי Q-10

מולטי קולגן

פורמולת מולטי  10Qמבית ננוטבע מכילה קו-אנזים Q10
וצמחי מרפא לטיפול בנסיגת חניכיים ,און גברי )בשילוב
לייאון( ,כאבי שרירים ,בזמן נטילת סטטינים לטיפול
ברמות שומן גבוהות בדם ,העלאת רמות החמצן בדם,
שיפור מצב הרוח וקטילת טפילי מעיים.
רכיבים:
קו אנזים  Q 10חומצת אמינו ,רוזמרין ,עוזרר ,עלית זית.
מינון מומלץ 20 :טיפות  1פעמים ביום.

פורמולת מולטי קולגן מבית ננוטבע מכילה צמחי מרפא
ומינרלים חיוניים בנוסף לקולגן נוזלי וחומצה היאלורונית
אשר נמצאו במחקרים יעילים לשיפור מראה ולחות העור
והפחתת סימני הזדקנות .מנגנון הספיגה הייחודי לחומצה
היאלרונית מאפשר הטמעה בכל חלקי הגוף וחידוש תאי
העור.
רכיבים:
קולגן פפטידי ,ויטמין  ,cחומצה היאלורונית ,ארכובית
סינית ,ויתניה ,ריהמניה ,פאוניה ,ויטמין ) Hביוטין(.
מינון מומלץ  20 :טיפות  1פעמים ביום.

מכיל  30מ"ל

מכיל  30מ"ל

ספירולינה כלורלה מורינגה

מולטי כורכום
פורמולת מולטי כורכום מבית ננוטבע מכילה צמחי מרפא
ומינרלים חיוניים אשר נמצאו במחקרים יעילים לטיפול
בדלקות כרוניות ואקוטיות ,איזון מערכת החיסון ,מערכת
העיכול וסיוע במקרים של גידולים סרטניים.
רכיבים:
כורכום ,בוסוויליה ,זרעי שומר ,ויתניה משכרת ,קמומיל,
זנגביל
מינון מומלץ  20 :טיפות  1-2פעמים ביום לפי הצורך.

פורמולת ספירולינה ,מורינגה ,כלורלה וריישי מבית ננוטבע
מכילה מכלול שלם של רכיבי תזונה חיוניים ונחשבת
למזון-על איכותי .ספירולינה ,כלורלה ומורינגה מכילות
חלבונים המספקים את חומצות האמינו החיוניות לבניית
תאי הגוף ,ניקוי רעלים ,השלמה של חומרים חיוניים
וכטיפול בתשישות וחולשה.
רכיבים:
אצת ספירולינה ,אצת כלורלה ,עלי מורינגה ,ריישי.
מינון מומלץ 20 :טיפות  1פעמים ביום
מכיל  30מ"ל

אזהרה :המידע המופיע בקטלוג זה אינו מהווה תחליף לייעוץ רפואי ואין לראות בו הנחיה
או התוויה רפואית .נשים בהריון ,מניקות ,ילדים ,בעלי רגישויות ואנשים הנוטלים תרופות
מרשם יש להיוועץ ברופא בטרם השימוש במוצרים

מכיל  30מ"ל

מידע נוסף ,מינונים ,המלצות ועידכוניםnanoteva.com :

הסדרה הירוקה
אכינצאה  -תמצית נוזלית

בוסוויליה  -תמצית נוזלית

הקיפודנית נמצאה במחקרים יעילה לחיזוק מערכת
החיסון ,אנטי דלקתי ,אנטי חיידקי ,אנטי ויראלי ,אנטי
פטרייתי ,נוגד זיהומים ,לטיפול בדרכי נשימה ,שפעת
והצטננות.
רכיבים:
קיפודנית )אכינציאה(
מינון מומלץ  20 :טיפות  1-2פעמים ביום לפי הצורך.

הלבונה נמצאה במחקרים יעילה לטיפול בדלקות כרוניות,
דלקת מפרקים ,חידוש רקמות ,פיברומיאלגיה ושיכוך כאבים.

מכיל  30מ"ל

רכיבים:
בוסוויליה )לבונה(
מינון מומלץ  20 :טיפות  1-2פעמים ביום לפי הצורך.

מכיל  30מ"ל

אשווגנדה  -תמצית נוזלית

תמצית ליקוריץ  -תמצית נוזלית

אשווגנדה נמצאה במחקרים יעילה לחיזוק הגוף ,איזון
מערכת העצבים ,אנטי פטרייתי ,אנטי סרטני ,נוגד אנמיה,
מחלות אוטואימוניות ,חולשה ותשישיות ,מרגיע.

השוש הקירח נמצא במחקרים יעיל לחיזוק הגוף ,לטיפול
באלרגיות ,אסתמה ובדלקות כרוניות.
רכיבים:
תמצית ליקוריץ ) שוש קירח(
מינון מומלץ  20 :טיפות  1-2פעמים ביום לפי הצורך.

רכיבים:
אשווגנדה
מינון מומלץ  20 :טיפות  1פעמים ביום.

מכיל  30מ"ל

אזהרה :המידע המופיע בקטלוג זה אינו מהווה תחליף לייעוץ רפואי ואין לראות בו הנחיה
או התוויה רפואית .נשים בהריון ,מניקות ,ילדים ,בעלי רגישויות ואנשים הנוטלים תרופות
מרשם יש להיוועץ ברופא בטרם השימוש במוצרים

מכיל  30מ"ל

מידע נוסף ,מינונים ,המלצות ועידכוניםnanoteva.com :

הסדרה הירוקה
ריישי  -תמצית נוזלית

ג'ינסנג סיבירי  -תמצית נוזלית

פטריית הריישי נמצאה במחקרים יעילה לחיזוק הגוף,
איזון רמות של שומנים וסוכר בדם ,איזון לחץ הדם ,איזון
מערכת העצבים ,אנטי סרטני.
רכיבים:
פטריית ריישי
מינון מומלץ  20 :טיפות  1פעמים ביום.

הג'ינסנג הסיבירי נמצא במחקרים יעיל לחיזוק מערכת
העצבים ,המרצת מערכת החיסון ,נוגד דיכאון ,מאזן רמת
הסוכר בדם ,חולשה ותשישות ,פיברומיאלגיה ובעיות
זיכרון.
רכיבים:
גינסינג סיבירי
מינון מומלץ  20 :טיפות  1פעמים ביום.

מכיל  30מ"ל

מכיל  30מ"ל

ולריאן  -תמצית נוזלית

רודיולה  -תמצית נוזלית

ולריאנה נמצאה במחקרים יעילה לטיפול בחרדה ,מתח,
יתר לחץ דם ,ונדודי שינה.
רכיבים:
ולריאן
מינון מומלץ  5-20 :טיפות  1-2פעמים ביום לפי הצורך.

רודיולה נמצאה במחקרים יעילה לטיפול בחרדה ודיכאון,
איזון בלוטת התריס ,חיזוק הלב ,חיזוק מערכת החיסון
וחיזוק כללי של הגוף.
רכיבים:
רודיולה
מינון מומלץ  10-20 :טיפות  1-2פעמים ביום.

מכיל  30מ"ל

אזהרה :המידע המופיע בקטלוג זה אינו מהווה תחליף לייעוץ רפואי ואין לראות בו הנחיה
או התוויה רפואית .נשים בהריון ,מניקות ,ילדים ,בעלי רגישויות ואנשים הנוטלים תרופות
מרשם יש להיוועץ ברופא בטרם השימוש במוצרים

מכיל  30מ"ל

מידע נוסף ,מינונים ,המלצות ועידכוניםnanoteva.com :

עידן חדש של תוספי תזונה וצמחי מרפא
הגישה של הטיפול הטבעי ביסודה שונה בתכלית מהגישה הקונבנציונאלית לטיפול
בבעיות בריאות .בעוד בגישה הקונבנציונאלית הדגש והכלים לטיפול מתמקדים
בסימפטומים של המחלות ,בגישה הטבעית אנו מחפשים את הסיבות להתהוותן,
ועושים שימוש בחומרים טבעיים המוכרים לגוף האדם ואשר מסייעים לגוף להיבנות
מחדש ,לשקם ולאזן את מערכותיו השונות.
טיפול וריפוי טבעי משמעו בעיקר נקיטה בצעדים הבאים:
 .1צמצום הרגלים רעים  -אכילת יתר ,מזון קלוקל וחסר רכיבים חיוניים ,משקאות
אלכוהוליים ,פעילות מופרזת ,חוסר שעות שינה ,דאגנות ועוד.
 .2הקניית הרגלים בריאים  -פעילות גופנית נכונה ,מזון בריא ,שעות שינה
מספיקות בזמנים נכונים ,רוגע וגישה חיובית לחיים.
למעשה ,קיים רק כוח מרפא אחד וזהו כוחו הפנימי של גופנו להתגבר על מחלות.
ולכן אנשים רבים בעולם שמים דגש על רפואה מונעת בגישה הטבעית .השאלה היא,
כיצד ניתן בשעת חולי לעורר כוח זה ולהנחותו לריפוי מערכות הגוף?
מסתבר שלחומרים הטבעיים הפועלים בשיתוף עם גופנו ,ישנה יכולת לתקן את שורשן
של הבעיות ,ויש הרבה מאוד מה להציע ובדרך כלל ללא תופעות לוואי ופגיעה בכבד
ובמערכות השונות הנגרמות כתוצאה משימוש בחומרים כימיים .הדוגמא הבולטת
היא הטיפול במחלות כרוניות ,אשר נחל כישלון חרוץ בגישה הקונבנציונאלית,
ואשר מגיע עד לריפוי מוחלט בגישה הטבעית ללא תלות בגורם חיצוני.
אנו בחברת "ננוטבע טכנולוגיות" משקיעים מאמצים רבים בפיתוח טכנולוגיות לייצור
תוספי תזונה כדי להגיש את יופיו של הטבע בצורה הזמינה והנוחה ביותר לגופנו,
על מנת לשקם ולאזן את מערכותיו השונות ולשמור על בריאותו.
בברכת רפואה שלימה ,אורך ימים ,נחת ושמחה.

חברת 'ננו טבע טכנולוגיות' עוסקת בפיתוח טכנולוגיות לייצור תוספי מזון ותמציות צמחי
מרפא בשיטה חדשנית ,המביאה את יכולותיו הנפלאות של הטבע לפעול על תאי הגוף
באופן שורשי ומהיר .הטכנולוגיה פועלת לחידוש תמידי של כל תאי הגוף ,שיקום מערכות
הגוף השונות ,סילוק גורמים מזיקים והארכת תוחלת החיים.

