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לאורך השנים ישנן תקופות שבהן קידמת המדע והטכנולוגיה 
מביאה מהפכה מבורכת עבור המין האנושי. במיוחד כאשר 
בשורה  איתן  המביאות  משמעותיות  דרך  בפריצות  מדובר 

חדשה לתועלת בריאות האדם והארכת תוחלת החיים.
לאחר ארבע שנים של מחקר ופיתוח שבהן צוות מורחב של 
אנשי מקצוע מתחומים שונים היו שותפים למחקר פורץ דרך 
בתחום מיצוי צמחי המרפא, פותחה שיטת מיצוי המאפשרת 
לנצל את  החומרים הפעילים הקיימים בצמחי המרפא באופן 

זמין ביותר עבור התאים על מנת לשקם את מערכות הגוף.
שיטת המיצוי שפותחה על ידי חברת ננוטבע, מצליחה לפרק 
את מרכיבי צמחי המרפא לחלקיקים מזעריים המקנה להם 
אין  נוסף.  בגורם  תלות  ללא  הגוף,  תאי  לכל  חדירה  יכולת 
צורך במבנה פוספוליפידי ולא בחומרים משמרים. המשמעות 
יכולת טיפול בשרשם של בעיות בריאותיות כרוניות,  היא, 
דם,  לחץ  יתר  טריגליצרידים,  כולסטרול,  סוכרת,  כגון: 

אלרגיות ועוד בעיות רבות במהירות וביעילות.
הרפואה  כרוניות,  במחלות  מדובר  כאשר  המקרים,  ברוב 
מתיימרת  ואינה  בסימפטומים  לטפל  פונה  הקונבנציונלית 
שמטופלים  הסיבה  גם  זאת  מהשורש.  הבעיה  את  לסלק 
הנוטלים תרופות כימיות, נאלצים לחיות איתן ועם תופעות 
מכילים  המרפא  צמחי  לעומתם,  חייהם.  לכל  שלהן  הלוואי 
חומרים אורגניים המשתלבים עם המערכות השונות שבגוף 
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האדם ומהווים את חומר הגלם האידיאלי על מנת לסייע לגוף 
למערכות  האיזון  את  ולהשיב  תקינה,  בריאות  על  לשמור 

השונות במקרים של חוסר איזון המכונים "מחלות".
של  הייחודית  המיצוי  ושיטת  הייצור  טכנולוגיית  באמצעות 
הגלום  האדיר  הרפואי  האוצר  את  להנגיש  ניתן  ננוטבע, 
במהירות  שלנו  לגוף  הבריאה  ובטבע  המרפא  בצמחי 
את  המאתגר  מתועש  בעולם  חיים  אנו  לצערנו,  וביעילות. 
חופשיים  רדיקלים  של  אדירות  כמויות  עם  להילחם  גופנו 
זיהום  כמו:  פינה,  בכל  כמעט  בריאותינו  על  המאיימים 
ניקוי,  חומרי  צבעי מאכל,  חומרים משמרים,  אוויר, קרינה, 
ריסוסים, תרופות כימיות, מצבי מתח וסטרס ועוד. בהתאם 
כרוניות  במחלות  החולים  בכמות  התלולה  העלייה  לזאת, 
לאורך השנים מצביעה על ממדים של מגיפה לעומת השנים 

הקודמות.
שלנו  לגוף  לסייע  אמיתי  צורך  יש  שכעת  הסיבה  זאת 
הרעלים  ניקוי  עם  יותר  טוב  באופן  להתמודד  מתמיד  יותר 
כלל  ושיקום  תזונתיים  חסרים  השלמת  הגוף,  ממערכות 
המערכות. פריצת הדרך של חברת ננוטבע ביכולות המיצוי 
של צמחי המרפא, פותחת בפנינו עולם שלם של אפשרויות 
חדשות המאפשרות לסייע לגוף בהתמודדות היומיומית עם 
האתגרים הרבים שמציב בפניו העולם המודרני, לשמור על 

בריאות תקינה ולהאריך את תוחלת החיים.
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דר אדרעי עזרא, מנכ"ל קוסט תעשיות טבע בע"מ

המטרה החשובה ביותר של כל תוסף תזונה 
היא הספיגה לתוך התאים, משמעות כמות 
ואיכות החומרים שאנו בולעים תבוא לידי 

ביטוי רק בעצם חדירתם לתאים

קרום התא: 
הסביבה  על  בשמירה  מרכזי  תפקיד  יש  התא  לקרום 
הפנימית הייחודית בתוך התא השונה מהסביבה החיצונית.

איך מגיעים החומרים לתוך התאים?
תעלות,  דרך  נעשה  הממברנה  דרך  לתא  החומרים  מעבר 

נשאים, משאבות ופוספוליפידים.

חומר מסיס בשומן 
יכול  דרכן  פוספוליפידים  של  שכבות   2 פוספוליפידים: 
ופחמן  )חמצן  בשומן  ומסיס  קטן  חומר שהוא  כל  להיכנס 

דו חמצני(.

חומר שאינו מסיס בשומן 
)מרבית החומרים לרבות גלוקוז, חומצות אמינו, מינרלים( 
אינו יכול לעבור דרך 2 שכבות של פוספוליפידים אלא דרך 

אחד מחלבוני המעבר שחוצים את מעטפת התא;

מסיסות  שאינן  קטנות  מולקולות  דרכן  עוברות  תעלות: 
בשומן בכיוון ובהתאם למפל הריכוזים, מריכוז גבוה לנמוך 

)דיפוזיה(, ללא השקעת אנרגיה; 

בשומן  מסיסות  שאינן  מולקולות  דרכם  עוברות  נשאים: 
בעזרת חיבור לנשא ספיציפי שמותאם להן במבנה המרחבי 
ללא  )דיפוזיה(,  לנמוך  גבוה  מריכוז  כאן  גם   - גלוקוז  כגון 

השקעת אנרגיה;

בשומן  מסיסות  שאינן  מולקולות  דרכן  עוברות  משאבות: 
השקעת  שדורשת  פעילה  העברה  לגבוה,  נמוך  מריכוז 

אנרגיה;

 
תוסף ליפוזומלי:

בשנות ה-80 פיתחו את השיטה הליפוזומלית שבה עוטפים 
את המולקולה ב"כדור" שומן זעיר.

יתרונות:
נשא יעיל ואיכותי של חומרים אל תוך תאי הגוף, כיוון שהוא 

Lorem ipsum 
dolor sit amet, 

consectetuer 
adipiscing elit, sed 
diam nonummy nibh 

euismod tincidunt 
ut laoreet 

מבנה ממברנת התא

הסביבה החיצונית

קרום התא

פנים התא

שכבה כפולה של 
פוספוליפידים

תעלה

משאבה
נשא
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את  משפר  ובכך  בקלות  השומנית  התא  מעטפת  את  חוצה 
הספיגה לדם ולתאים ב-70%.

חסרונות: 
לא  מאוד  הם  מים  בסיס  על  ליפוזומלים  תזונה  תוספי   .1
מהר  ולהתקלקל  להתעפש  להתחמצן,  ונוטים  יציבים 
מערכות  דרך  לתאים  הגעה  ועד  הייצור  מתהליך  מאוד, 

הגוף;

2. התוספים חייבים להכיל חומרים משמרים. )בעיקר סודיום 
שלגבי  סינתטיים  חומרים  אלו  סורבט(  ואשלגן  בנזואט 
להשפעתם    באשר  חשש  המעלים  מחקרים  יש  רובם 

הבריאותית;

רוב  )לעיתים  הליפוזומים  כמות  את  לדעת  ניתן  לא   .3
והאם  לליפוזומים(  מחוץ  נמצאים  הפעילים  החומרים 

כולם או חלקם שלמים/שבורים/פגומים(;

תוסף עם חלקיקי ננו: 
מננומטר.  הקטנים  לחלקיקים  הפעילים  הרכיבים  פירוק 
גודל  בשל  בתעלות  חופשי  חלקיקים  מעבר  שמאפשר  מה 

החלקיקים הקטנים מרוחב התעלה.

יתרונות:
והטמעה  ספיגה  ומאפשר  בקלות  החלבון  תעלות  את  חוצה 
בתאים, ללא תלות במערכת העיכול. בנוסף, אין בו תוספת 

שומנית שמתחמצנת בקלות.

חסרונות:
ברוב המקרים הנוזל אינו טעים.

תוסף תזונה בטבליות ובקפסולות:
תהליך ייצור של טבליות וקפסולות, מערב דחיסה של אבקות 
והוספת חומרי מילוי, ליכוד, הדבקה וציפוי או אינקפסולציה. 
במערכת  וההתמוססות  הפירוק  קצב  להאטת  שגורם  מה 
העיכול או אף שהגוף אינו מצליח לפרק את הטבליה/קפסולה 
יוצא במלואו או חלקו מהגוף  והוא אינו מתמוסס ולא פעם 

מבלי שהגוף יכול להנות מהחומרים הפעילים המצויים בו.
דבר זה שונה מתוספים נוזלים שאינם עוברים תהליכי ייצור 
דומים והם כבר נמצאים במצב מומס ונטמעים במחזור הדם 
בפעולת  צורך  ללא  יותר  ומזורזת  יעילה  בצורה  ובתאים 

מערכת העיכול.
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הסדרה הכחולה
תוספי התזונה של ננו-טבע אינם תרופה ואינם מיועדים לרפא, לטפל, לאבחן או למנוע מחלה כלשהי. בכל בעיה רפואית, יש להתייעץ עם רופא 

מומחה. מוצרי ננו-טבע מיוצרים במפעל מורשה על ידי משרד הבריאות ועל פי התקנים המתחייבים לייצור תוספי תזונה.
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שהוכחו  צמחים  בו  ושולבו  ננוטבע  ידי  על  שפותח  מוצר 
מטאבולית,  תסמונת  של  במקרים  לסיוע  במחקרים  יעילים 
כמו שפעול תאי הלבלב, טיפול בתנגודת לאינסולין, טיפול 
בכבד  כללי  טיפול  בדם,  ושומנים  כולסטרול  שומני,  בכבד 
הליקובקטור  ופטריות,  מעיים  טפילי  קטילת  המרה,  וכיס 
הורמונים  ושיירי  מרעלים  הגוף  ניקוי  וקנדידה,  פילורי 
משקל,  בעודף  וטיפול  למתוק  החשק  הפחתת  תרופות,  או 

עצירות וסילוק מתכות כבדות.

תכלית רכיבי הפורמולה: 
מחלה  2, שהינה  סוג  לסוכרת  הגורמים  היקף  בכלל  טיפול 
מטאבולית המאופיינת בריכוזים גבוהים של סוכר בדם, על 
ידי חוסר יחסי קבוע או מוחלט של הורמון האינסולין המיוצר 
בבלוטת הלבלב, שתפקידו לבצע העברה של הסוכר מהדם 
לגוף.  אנרגיה  להפקת  נדרש  הוא  שם  השונים,  הגוף  לתאי 
כאשר קיים חוסר או פגם בפעילות ייצור האינסולין, מצטבר 
ריכוז גבוה של סוכר בדם. גורם נוסף הינו תנגודת לאינסולין 
שזהו מצב שבו הגוף מייצר אינסולין, אך התאים מתנגדים 
להכניס אותו פנימה. כאשר הסוכר מתקשה לעבור לתאים 
ונותר בדם, הוא מגביר את הסיכוי להתפתחות נזקים בכלי 
הדם, וליצירת פגיעה שעלולה להיות רב מערכתית. הפגיעה 
המוח,  הרגליים,  הכליות,  בעורקי  ביטוי  לידי  לבוא  יכולה 
הלב והעיניים ואף במערכת העצבים, עד ליצירת מצב שבו 
יחולו שינויי תחושה שיקשו על אבחון וטיפול נכון של המצב 

הרפואי הקיים.

טיפול רפואי קונבנציונלי בסוכרת: 
אנזימים  מעכבי  על  מבוסס  כיום  המקובל  הרפואי  הטיפול 
הגורמים להפחתה של פירוק הסוכרים במעיים, או הגברת 
הפרשת האינסולין על ידי "סחיטת הלבלב", שיפור רגישות 
הכבד והרקמות לאינסולין, הפחתת פירוק הגליקוגן והגברת 
יגרום  הדבר  מסוימים  במקרים  בשריר.  הסוכר  קליטת 
הקיים  הרפואי  הטיפול  הגוף.  בתאי  לאינסולין  לתנגודת 
ומניעת  כיום מבוסס בעיקרו על הפחתת הנזקים הקיימים 
נזקים מצטברים, אך לא מציע פתרון לריפוי מערכות הגוף 

באופן מלא.

ננו רטבוליקס

מר,  מלון  זית,  עלי  יוונית,  גרגרנית  ג'ימנמה,  רכיבים: 
מורינגה, כורכום, שן ארי, אורגנו, בת קורנית, זנגביל, 

ארטישוק, רוזמרין, גדילן, לענה, קינמון

מינון: 2 מ"ל ביום. ניתן לחלק את המינון לפעמיים ביום.

ניתן למהול במים

יש לצרוך עד 6 חודשים מפתיחת הבקבוק

מאמר מורחב על הסוכרת סוג 2 בסוף החוברת

ם
פי

וס
 נ

ם
טי
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ל
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ננו דיאסטופ

שהוכחו  צמחים  בו  ושולבו  ננוטבע  ידי  על  שפותח  מוצר 
יעילים במחקרים לסיוע במקרים של לחץ דם אקוטי וכרוני, 

איזון מערכת העצבים, חיזוק שריר הלב וכלי הדם. 

תכלית רכיבי הפורמולה: 
טיפול בכלל היקף הגורמים ללחץ דם אקוטי וכרוני, וויסות 
מורידים  בפורמולה  המרפא  צמחי  הדם.  בעורקי  הלחץ 
הכליליים  בעורקים  הזרימה  את  משפרים  הדם,  לחץ  את 
מסדירים את הדופק ומחזקים את הלב, הרקמות וכלי הדם, 

ומאזנים את מערכת העצבים.

טיפול רפואי קונבנציונלי בלחץ דם: 
תרופות  על  בעיקר  מבוסס  כיום  המקובל  הרפואי  הטיפול 
המיועדות להרחיב את כלי הדם, או הורדת נפח הדם בגוף 
על ידי גירוי להשתנה מרובה. ישנן תרופות שאף מאטות את 
קצב הלב ובכך מורידות את לחץ הדם בעורקים, או חוסמות 
הדם.  כלי  שבדופן  החלק  השריר  לתאי  הסידן  כניסת  את 
הפחתת  על  בעיקרו  מבוסס  כיום  הקיים  הרפואי  הטיפול 
מציע  לא  אך  מצטברים,  נזקים  ומניעת  הקיימים  הנזקים 

פתרון לריפוי מערכות הגוף באופן מלא.

מאמר מורחב על לחץ דם בסוף החוברת

רכיבים: עלי זית, כשות, עוזרר, טיליה.

מינון: 2 מ"ל ביום. ניתן לחלק את המינון לפעמיים ביום.

ניתן למהול במים

יש לצרוך עד 6 חודשים מפתיחת הבקבוק
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ננו ליברטיב

שהוכחו  צמחים  בו  ושולבו  ננוטבע  ידי  על  שפותח  מוצר 
יעילים במחקרים לסיוע בבעיות של כבד שומני, כולסטרול 
וטריגליצרידים, שיקום וטיפול של תאי הכבד במגוון בעיות 

כרוניות, ביניהם טיפול בעודף שומנים בדם וסוכרת.

תכלית רכיבי הפורמולה:
 טיפול ברמת השומניות של הכבד, הורדת רמות כולסטרול 
בהתפתחות  וטיפול  בדם  השומנים  הפחתת   )LDL( "רע" 
משקמים  בפורמולה  המרפא  צמחי  מטאבולית.  תסמונת 
ומטפלים בתאי הכבד, מאזנים את מערכת חילוף החומרים 
בגוף ומפחיתים את התהליכים הפתולוגיים, מונעים דלקת 
כולסטרול  של  גבוהות  רמות  ומפחיתים  הכבד  שחמת  או 

וטריגליצרידים.   

טיפול רפואי קונבנציונלי בבעיות כבד: 
כולסטרול  רמות  להורדת  כיום  המקובל  הרפואי  הטיפול 
הינו באמצעות סטטינים המפחיתים אף את הטריגליצרידים, 
משקאות  להפחית  ממליצים  שומני  כבד  של  במקרים 
אלכוהוליים, תזונה נכונה להורדה במשקל ופעילות גופנית. 
את הטריגליצרידים לרוב מפחיתים באמצעות דיאטה דלת 
תת  בזריקה  מטפלים  קשים,  במקרים  וסוכרים.  פחמימות 
הגוף  של  סבילות  אי  של  קיצוניים  במקרים  למעט  עורית 
כוללות  לסטטינים  הקשורות  לוואי  תופעות  לסטטיטינים, 

כאבי שרירים, ונזק לשריר הלב.

קירח,  שוש  פילנטוס,  ארי(,  )שן  שינן  גדילן,  רכיבים: 
כורכום, שכיזנדרה, ריישי  

מינון: 2 מ"ל ביום. ניתן לחלק את המינון לפעמיים ביום.

ניתן למהול במים

םיש לצרוך עד 6 חודשים מפתיחת הבקבוק.
פי

וס
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ם
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ל

מאמר מורחב על הכבד בסוף החוברת
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ננו פלוריל

שהוכחו  צמחים  בו  ושולבו  ננוטבע  ידי  על  שפותח  מוצר 
שונים,  מעיים  בטפילי  וטיפול  לסיוע  במחקרים  יעילים 
חיידקים, וירוסים, פטריות וחיזוק מערכת העיכול והמערכת 

החיסונית.

תכלית רכיבי הפורמולה:
וגורמים מזהמים במעי האדם, כשהבולטים  חיסול טפילים 
לסטוציסטים,  פילורי,  הליקובקטר  קנדידה,  אמבות,  בהם: 
בפורמולה  המרפא  צמחי  שונים.  מעיים  ותולעי  פרוטוזואה 
מחסלים את הטפילים הממוקמים במעיים, פטריות, חיידקים 
העיכול  מערכת  את  ומשפעלים  ממריצים  שונים.  ווירוסים 

ומחזקים את המערכת החיסונית.  

טיפול רפואי קונבנציונלי בטפילי מעיים:
הטיפול הרפואי התרופתי המקובל כיום לטפילי מעיים הוא 
לעיתים  הקוטל  בתרחיף,  הניתן  תרופתי  טיפול  באמצעות 
את התולעים כבר בתחילת הטיפול אך נדרשת התמודדות 
ארוכה יותר במקרים של ביצי תולעים או מזהמים אחרים. 
בחלל  הפועלת  אנטיביוטיקה  נותנים  יותר  קשים  במקרים 
המעי בלבד ואינה נספגת בשאר איברי הגוף, כך שהטיפול 
הטפילים  של  מקיף  סיכול  מבטיח  אינו  הקיים  הרפואי 
על  וכהקלה  ראשונית  מנע  כמכת  משמש  ובעיקר  השונים 

התסמינים. 

, טבבויה, אורגנו, לענה, בת קורנית,   קיפודנית  רכיבים:  
רוזמרין, ערבז, שינן )שן ארי(, גונדרומה, ריישי, שום.

מינון: 2 מ"ל ביום. ניתן לחלק את המינון לפעמיים ביום.

ניתן למהול במים

יש לצרוך עד 6 חודשים מפתיחת הבקבוק.
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ננו גארפול

שהוכחו  צמחים  בו  ושולבו  ננוטבע  ידי  על  שפותח  מוצר 
הציפורניים,  פטרת  של  במקרים  לסיוע  במחקרים  יעילים 
ואיזון  ווירוסים  חיידקים,  פטריות  מעיים,  טפילי  מיגור 

המערכת החיסונית.

תכלית רכיבי הפורמולה: 
הקיימת  מהפטרייה  כתוצאה  הנגרם  בפתוגן  טיפול 
במערכת העיכול, הפחתה של הזיהום הנגרם בפטרת העור 
בזיהום  מטפלים  בפורמולה  המרפא  צמחי  והציפורניים. 
המעיים  טפילי  חיסול  ידי  על  מהפטרייה  כתוצאה  הנגרם 
הפוגעים  ווירוסים  סילוק  הפטרייה.  מושבת  את  היוצרים 
במערכת החיסונית והענקת היכולת לגוף, לחדש את המראה 

האסתטי של הציפורניים.

טיפול רפואי קונבנציונלי בפטרת הציפורניים: 
הטיפול הרפואי המקובל כיום במקרי פטרת הציפורניים תלוי 
לרוב ברקע האישי של החולה ובחומרת הפטרת, במקרים 
רכיבים  המכילים  לק  או  משחה  באמצעות  מטפלים  קלים 
יותר, מטפלים באמצעות  אנטי פטרייתיים. במקרים קשים 
לוואי  תופעות  בעל  אך  הפה,  דרך  הניתן  תרופתי  טיפול 
מקומיות ולעיתים אף גורם לפגיעה בכבד. ישנם ניתוחים, 
או טיפולים בלייזר להמסת הציפורן במקרים מורכבים יותר 

אך לא קיים טיפול למיגור הפטרייה באופן שורשי ומקיף.

)לפאצ'ו(,  טבוביה  ריחנית,  לענה  קורנית,  בת  רכיבים: 
אכינצאה, ציפורני חתול, רוזמרין, אורגנו  

מינון: 2 מ"ל ביום. ניתן לחלק את המינון לפעמיים ביום.

ניתן למהול במים

יש לצרוך עד 6 חודשים מפתיחת הבקבוק.
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מאמר מורחב על מערכת העיכול בסוף החוברת
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שהוכחו  צמחים  בו  ושולבו  ננוטבע  ידי  על  שפותח  מוצר 
ובעיות  רגיז  מעי  של  בבעיות  לסיוע  במחקרים  יעילים 
עיכוליות שונות, שיקום ואיזון של מערכת העיכול ומערכת 

העצבים.

תכלית רכיבי הפורמולה:
טיפול בכלל היקף הגורמים למעי רגיז, הסדרה של מערכת 
העיכול וטיפול במערכת העצבים. צמחי המרפא בפורמולה 
מפחיתים נפיחות בבטן וגזים, עצירות ושלשולים כאבי בטן 
ועוויתות מעיים. מסייעים לתחושת התרוקנות ומורידים את 
הרגישות למזון, מעלה את איכות השינה ומשפרת את רמות 

הלחץ והסטרס הנפשי.

טיפול רפואי קונבנציונלי במעי רגיז: 
הטיפול הרפואי המקובל כיום מבוסס על תרופות הנוגדות 
את  המרפות  תרופות  ישנן  במעי,  התכווצויות  או  חרדה 
ידי מערכת  ההתכווצויות ומגבירות את כיווץ השרירים על 
העצבים כדי להקטין את תחושת הנפיחות בבטן. אך במקרים 
דיכאון  נגד  בתרופות  מטופלת  הרגיז  המעי  תסמונת  רבים, 
כדי לשנות את סף הרגישות של התאים התחושתיים. הטיפול 
הרפואי הקיים כיום פועל בעיקר למניעת נזקים מצטברים, 

אך לא מציע פתרון לריפוי מערכות הגוף באופן מלא.  

ננו אינפאקט

רכיבים: גלוטמין, שומר , פיליפנדולה, אזוביון )לבנדר(, 
.B6 זנגביל, מליסה, , ויטמין

מינון: 2 מ"ל ביום. ניתן לחלק את המינון לפעמיים ביום.

ניתן למהול במים

יש לצרוך עד 6 חודשים מפתיחת הבקבוק
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מאמר מורחב על מערכת העיכול בסוף החוברת
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ננו לאנגין

שהוכחו  צמחים  בו  ושולבו  ננוטבע  ידי  על  שפותח  מוצר 
יעילים במחקרים לטיפול לחיזוק ואיזון המערכת החיסונית, 
טיפול בשפעת ונגיפי קורונה, דלקות גרון וחיידקים שונים, 

אסטמה ברונכיט וטיפול בדרכי הנשימה. 

תכלית רכיבי הפורמולה:
טיפול ואיזון של המערכת החיסונית בגוף, חיסול מושבות 
מול  להתמודדות  הגוף  יכולות  והגברת  ווירוסים  חיידקים 
מסייעים  בפורמולה  המרפא  צמחי  הנשימה.  בדרכי  דלקות 
להפחתת תסמיני שפעת וקורונה, מקלים על הנשימה במקרי 
אסטמה וברונכיט, משקמים את מערכת הנשימה ומגבירים 

את יכולות הגוף להתמודד עם הנגיפים והווירוסים. 

טיפול רפואי קונבנציונלי לשפעת ודלקות 
נשימתיות: 

הטיפול הרפואי המקובל כיום לשפעת, הוא בעיקר מניעתי 
ובמקרים חמורים של דלקות נותנים אנטיביוטיקה. במקרים 
או  תרחיף  באמצעות  מטפלים  וברונכיט  אסטמה  של 
סטרואידים, כדי להקל על מערכת הנשימה. הטיפול הרפואי 
לרוב לא עוסק במניעה וחיזוק של המערכת החיסונית אלא 
בעיקר הוא נקודתי להפחתה ושיכוך תופעות לוואי במקרים 

קיימים.  

מאמר מורחב על מערכת הנשימה בסוף החוברת

רכיבים: בת קורנית, מורינגה, אכינצאה, שינן )שן ארי(, 
סרפד, ג'ינסנג' סיבירי, זנגביל, שבטבט, בוצין, שוש 

קירח, אופרזיה, טללית )דרוזרה(, ויטמין -D3 גלוקרט.   

מינון: 2 מ"ל ביום. ניתן לחלק את המינון לפעמיים ביום.

ניתן למהול במים

יש לצרוך עד 6 חודשים מפתיחת הבקבוק.
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ננו מינרול

שהוכחו  צמחים  בו  ושולבו  ננוטבע  ידי  על  שפותח  מוצר 
שיער,  ונשירת  כללית  בחולשה  לטיפול  במחקרים  יעילים 
וניקוי  אנרגיה  חוסר  דרמטיטיס,  אטופיק  פיברומיאלגיה, 

רעלים.

תכלית רכיבי הפורמולה: 
השלמת חוסרים משמעותיים בגוף של וויטמינים ומינרלים, 
שיער  נשירת  בלימת  בראש,  בעיקר  הדם  זרימת  שיפור 
חיזוק מערכות הגוף וניקוי רעלים. צמחי המרפא בפורמולה 
נפוצה,  וטרשת  שונות  דלקות  כללית,  בחולשה  מטפלים 
בדם.  הסוכר  רמת  את  ומאזנים  הרוח  מצב  את  משפרים 
משפיעים לטובה על מיגרנות, אסטמה ומגבירים חלב אם. 
הגוף  מערכות  לתמיכה של  הם משמשים  נוספים  במקרים 

בזמן טיפולים כימותרפיים.  

ונשירת  כללית  קונבנציונלי בחולשה  רפואי  טיפול 
שיער:

הטיפול הרפואי המקובל כיום במקרים של חולשה כללית, 
מסתמך לרוב על אבחון של סיבות עצביות, מחלות שרירים, 
בנשירת  טיפול  שונים.  הרעלה  ומצבי  מטאבוליות  מחלות 
שיער לרוב יתמקד בצמיחה מחודשת של השיער והאטה של 
הנשירה, בדרך כלל מפסיקים את הטיפול התרופתי לאחר 
הקרקפת.  בעור  גירוי  של  לוואי  תופעות  עקב  שנה  כחצי 
הטסטוסטרון  הורמון  של  הפיכה  המעכבות  תרופות  ישנם 
לדיהידרוטסטוסטרון  )dihydrotestosterone - DHT( אך יש 
להם תופעות לוואי כמו ירידה בליבידו ולכן נותנים אותם 
כיום  הרפואי  הטיפול  אופן,  בכל  יותר.  במקרים קשים  רק 
מתבסס בעיקר על מניעה וטומן בחובו תופעות לוואי שונות 

שאינן מסייעות לפתרון ולהקלה על הבעיה.  

רכיבים: מורינגה, שבטבט, שינן )שן ארי(, סרפד, ג'ינסנג' 
סיבירי

מינון: 2 מ"ל ביום. ניתן לחלק את המינון לפעמיים ביום.

ניתן למהול במים

יש לצרוך עד 6 חודשים מפתיחת הבקבוק.
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שהוכחו  צמחים  בו  ושולבו  ננוטבע  ידי  על  שפותח  מוצר 
יעילים במחקרים לסיוע במקרים של דלקות שונות, חיזוק 

המערכת החיסונית ותמיכה במערכת העיכול.

תכלית רכיבי הפורמולה: 
הפתוגן  לסילוק  סיוע  וכרוניות,  אקוטיות  בדלקות  טיפול 
בפורמולה  המרפא  צמחי  נגיפי.  זיהום  והפחתת  הדלקתי 
מאזנים את המערכת החיסונית, נוגדי דלקת ומשככי כאבים.   

טיפול רפואי קונבנציונלי אנטי דלקתי:
הטיפול הרפואי המקובל כיום בדלקות הוא בתרופות אנטי 
דלקתיות לא – סטרואידליות )NSAIDs( המסייעות בהפחתת 
הדלקת ובהקלת הכאב והנוקשות במקומות הדלקתיים, אך 
בהם  ממושך  ושימוש  המחלה  התקדמות  את  מאטות  לא 
יכול לגרום לתופעות לוואי. לעיתים מטפלים גם באמצעות 
במקרים  בסטרואידים,  או   COX–2 סלקטיביים  מעכבים 
קשים או מורכבים יותר מטפלים באמצעות טיפול תרופתי 
כל  ביולוגיים.  בטיפולים  או  המחלה  מהלך  את  המשנה 
הטיפול הרפואי הקיים לסוגיו, הוא בעיקר מפחית את קצב 
התקדמות הדלקות כדי שהגוף יוכל להתמודד באופן עצמאי 

ולא תמיד מרפא את הדלקת הקיימת בגוף.

ננו אניטיס

רכיבים: גלוטומין, כורכום, לבונה, אל ציסטאין, שומר, 
ויטניה, בבונג )קמומיל(, זנגביל  

מינון: 2 מ"ל ביום. ניתן לחלק את המינון לפעמיים ביום.

ניתן למהול במים

יש לצרוך עד 6 חודשים מפתיחת הבקבוק.
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ננו פיקסולין

שהוכחו  צמחים  בו  ושולבו  ננוטבע  ידי  על  שפותח  מוצר 
וריכוז,  קשב  בהפרעות  לטיפול  במחקרים  יעילים 

היפראקטיביות, חרדה ודיכאון. 

תכלית רכיבי הפורמולה:
 ADD,( והיפראקטיביות  וריכוז  קשב  בבעיות  טיפול 
ריטלין  לוואי הנצפות לאחר לקיחת  ADHD( ללא תופעות 
ואיזון מוליכים עצביים במוח, שחרור מושהה של הדופמין 
ושיקום  העצבים  מערכת  על  ומווסתת  מרגיעה  והשפעה 
התזזיתיות  האימפולסיביות,  רמת  הורדת  טראומה.  לאחר 
הריכוז  והעלאת  הזיכרון  תאי  שיפור  החולמנות,  ורמת 
חילוף  על  ומשפיע  בנוירוטרימנזיטורים  מטפל  והערנות. 
מפחית  המוח,  בתאי  העצבית  וההולכה  החומרים  ושחרור 

כפייתיות חרדה ודיכאון.  

טיפול רפואי קונבנציונלי בהפרעת קשב וריכוז:
וריכוז  קשב  בבעיות  המקובל  התרופתי  הרפואי  הטיפול 
שהמוכרת  המוח  את  הממריצות  תרופות  באמצעות  הוא 
ומהירות ההשפעה משתנה  כמות  ריטלין, כאשר  היא  בהם 
משתנות  לוואי  תופעות  להם  ויש  התרופה  לסוג  בהתאם 
במשקל.  וירידה  ראש  כאבי  ובשינה,  בתיאבון  פגיעה  כמו 
מעניק  אלא  הבעיה,  בשורש  מטפל  אינו  הרפואי  הטיפול 

מענה נקודתי לבעיות הספציפיות הקיימות.  

רכיבים: גאבא, בקופה, גוטו קולה, רודיולה, שוש קירח, 
B6 ג'ינקו, ויטניה, ויטמין

מינון: 2 מ"ל ביום. ניתן לחלק את המינון לפעמיים ביום.

ניתן למהול במים

יש לצרוך עד 6 חודשים מפתיחת הבקבוק. 

אזהרה: לא ניתן ללקיחה בשילוב תרופות נוגדות דיכאון 
SSRIם
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שהוכחו  צמחים  בו  ושולבו  ננוטבע  ידי  על  שפותח  מוצר 
יעילים במחקרים לטיפול באיזון הורמונלי לנשים ובבעיות 
שחלות  דימומים,  ווסתית,  קדם  בתסמונת  טיפול  פוריות, 

פוליציסטיות ושינויי גיל המעבר.  

תכלית רכיבי הפורמולה:
טיפול ואיזון המערכת ההורמונלית, הפחתת כאבים במקרי 
הרוח  במצב  שינויים  על  הקלה  ווסתית,  קדם  תסמונת 
ודיכאון. צמחי המרפא בפורמולה מפחיתים גלי חום והזעת 
ייתר, מטפלים באופן משולב בשחלות פוליציסטיות, מונעים 
דימומים ומסדרים את הווסת לניהול תפקודי תקין, מגבירים 

את פוריות האישה ומאזנים את ההורמונים בגוף. 

טיפול רפואי קונבנציונלי באיזון הורמונלי: 
הטיפול הרפואי המקובל כיום לחוסר איזון הורמונלי כולל 
של  בשילוב  הורמונים  נתינת  או  כאבים  משככי  בעיקר 
גלי  של  וסיוע  למניעה  בעיקר  והוא  ופרוגסטרון  אסטרוגן 
הרפואי  הטיפול  כאשר  בריריות.  ויובש  יתר  הזעת  חום, 
בעיקר מנסה לתת מענה למניעה והקלה על הכאבים ומנסה 

לאזן את הגוף מבחינה הורמונלית.   

ננו פמיקס

דיוסקוריאה  סרפד,  אברהם,  שיח  מורינגה,  רכיבים: 
שסוע,  מורן  מאקה,  ארי(,  )שן  שינן  סיבירי,  ג'ינסנג' 
פאוניה, אנג'ליקה סינית, שוש קירח, רהמניה, גונדרומה 

ריישי.   

מינון: 2 מ"ל ביום. ניתן לחלק את המינון לפעמיים ביום. 
ניתן למהול במים

יש לצרוך עד 6 חודשים מפתיחת הבקבוק.
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שהוכחו  צמחים  בו  ושולבו  ננוטבע  ידי  על  שפותח  מוצר 
הליבידו  העלאת  הגברי  האון  לשיפור  במחקרים  יעילים 

וזרימת דם תקינה.

תכלית רכיבי הפורמולה:
בתפקוד  משמעותית  והעלאה  הדם  בזרימת  וטיפול  שיפור 
הדם  בכלי  מטפלים  בפורמולה  המרפא  צמחי  הגברי.  האון 
הליבידו  רמת  את  מעלים  הדם,  זרימת  ושפעול  להאצה 

ומשפרים את הערכים התפקודיים בתחום האון הגברי. 

טיפול רפואי קונבנציונלי באון גברי: 
בעיקר  אונות, מתבסס  לאין  כיום  הרפואי המקובל  הטיפול 
העצבים  במערכת  טיפול  המפשעה,  לאזור  דם  הזרמת  על 
לשמירה על יציבות תפקודית, תרופות נגד דיכאון המשפרות 
את מצב הלחץ הנפשי ובמקרים שונים אף בגלי הלם. הטיפול 
הרפואי הקיים כיום, אינו מציע פתרון מערכתי וארוך טווח 
בעוד  התרופות,  בלקיחת  תלות  ויש  הדם  זרימת  לשיפור 
על  המקשות  רבות  לוואי  תופעות  ישנם  רבים  שבמקרים 

השימוש בטיפול התרופתי המצוי.

ננו לייאון

זנגביל,  דמיאנה,  ויטניה,  מאקה,  ארגינין,  אל  רכיבים: 
   B3 ג'ינסנג' קוריאני, הל גווטמלי, ויטמין

מינון: 2 מ"ל ביום. ניתן לחלק את המינון לפעמיים ביום.

ניתן למהול במים

יש לצרוך עד 6 חודשים מפתיחת הבקבוק.
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ננו אפטול

שהוכחו  צמחים  בו  ושולבו  ננוטבע  ידי  על  שפותח  מוצר 
יעילים במחקרים לסיוע במקרים של פצעי אפטות, ווירוסים 

שונים, טיפול בעור ואיזון המערכת החיסונית.

תכלית רכיבי הפורמולה:
טיפול והפחתה של רמות הכאב בפצעים הריריים המופיעים 
בעור  הנגרמים  בכיבים  טיפול  הפה,  בחלל  רבות  פעמים 
שגורמים  ווירוסים  חיידקים  סילוק  והשפתיים,  הפנים 
להתפתחות הפצעים. צמחי המרפא בפורמולה, מאזנים את 

המערכת החיסונית וגורמים לפצעים לחלוף במהירות.

טיפול רפואי קונבנציונלי באפטות:
הטיפול הרפואי המקובל כיום בפצעי אפטות, הוא בתכשירים 
על  להקל  רופא שמטרתם  מרשם  ללא  הנמכרים  מסחריים 
בחומרים  טיפול  נעשה  לרוב  ולכן  הנוחות  וחוסר  הכאב 
מאלחשים, חומרי חיטוי לשטיפת הפה וסטרואידים מקומיים, 
במקרים חמורים יותר, נעשה שימוש באנטיביוטיקה וטיפול 

מערכתי בסטרואידים.

 
 רכיבים: אכינצאה, מורינגה, סקוטלריה, פרופוליס, 
אל ארגינין, רודיולה, ויטמין B12 – מתילקובלמין.

מינון: 2 מ"ל ביום. ניתן לחלק את המינון לפעמיים ביום.

ניתן למהול במים

יש לצרוך עד 6 חודשים מפתיחת הבקבוק

ם
פי

וס
 נ

ם
טי

פר
ל



19

שהוכחו  צמחים  בו  ושולבו  ננוטבע  ידי  על  שפותח  מוצר 
וחיזוק  איזון  שונות,  באלרגיות  לסיוע  במחקרים  יעילים 

המערכת החיסונית.

תכלית רכיבי הפורמולה:
חומרים  נגד  החיסונית  המערכת  של  היתר  בתגובת  טיפול 
בפורמולה,  המרפא  צמחי  פוטנציאלי.  איום  בהם  שאין 
מקלים על אסטמה ונזלת אלרגית, מטפלים באיזון המערכת 
החיסונית מתוך מטרה להקלה מיידית, סילוק תופעות הלוואי 

ומניעה של אלרגיות עתידיות. 

טיפול רפואי קונבנציונלי באלרגיות:
הטיפול הרפואי המקובל כיום לאלרגיות, לרוב הוא טיפול 
שונות  מאלרגיות  כתוצאה  המשתנים  בתסמינים  נקודתי 
נמוך של סטרואידים, במצב אסטמה  ועושה שימוש במינון 
מעניקים טיפול במרחיבי סימפונות או טיפול מונע בתרסיס 
סטרואידי לדרכי הנשימה כדי להקטין את התהליך הדלקתי, 
במקרים קשים אף ניתן טיפול ביולוגי בזריקות תת עוריות 
השונות.  הרגישויות  להפחתת  כאמצעי  אימונותרפיה  או 
הטיפול הרפואי הקיים הוא בעיקר נקודתי ולא מציע פתרון 

לריפוי ואיזון מלא של מערכות הגוף.

ננו ארמולין

רכיבים: MSM, קוורציטין, סרפד, בת קורנית, מורינגה, 
   C ויטמין

מינון: 2 מ"ל ביום. ניתן לחלק את המינון לפעמיים ביום

ניתן למהול במים

יש לצרוך עד 6 חודשים מפתיחת הבקבוק.
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שהוכחו  צמחים  בו  ושולבו  ננוטבע  ידי  על  שפותח  מוצר 
יעילים במחקרים לטיפול בבעיות טחורים וכלי דם השלמה 

של נוטריאנטים חסרים, איזון ושיקום של מערכת העיכול.

תכלית רכיבי הפורמולה: 
חיזוק כלי הדם והשסתומים, כיווץ כלי הדם ושיפור זרימת 
הדם, פעילות נוגדת חמצון למניעת פגיעה ונזק לכלי הדם, 

מניעת עצירות, השלמת חוסרים וניקוי רעלים. 

טיפול רפואי קונבנציונלי בטחורים: 
הוא  בטחורים  כיום  המקובל  התרופתי  הרפואי  הטיפול 
כאבים,  ומשככי  קורטיקוסטרואידים  משחות  באמצעות 
במקרים של עצירות מקובל לתת משלשלים לריקון המעיים. 
במקרים קשים יותר, מבוצעת קשירה על ידי פרוקטולוג או 
האחרונה  האופציה  הטחורים.  להצטלקות  הגורמת  הטרשה 
אינפרה  אור  בקרינת  צריבה  הינה  לרוב,  הללו  במקרים 
בעיקר  מתמקד  הקיים,  הרפואי  הטיפול  ניתוח.  או  אדום 
נותן להם  ולא  ומניעת הימשכות הטחורים  בהפחתת הכאב 

את האפשרות להתרפא בצורה עצמאית וטבעית.

ננו פלובקסן

ארי(,  )שן  שינן  שחורה,  אוכמנית  עוזרר,  רכיבים: 
עצבונית החורש, ויטמין C, רסברטרול 

מינון: 2 מ"ל ביום. ניתן לחלק את המינון לפעמיים ביום.

ניתן למהול במים

יש לצרוך עד 6 חודשים מפתיחת הבקבוק.
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שהוכחו  צמחים  בו  ושולבו  ננוטבע  ידי  על  שפותח  מוצר 
חוסרים  השלמת  בגאוט,  וטיפול  לסיוע  במחקרים  יעילים 

לסיוע למערכת העיכול ודרכי השתן בפינוי עודף חומציות.

תכלית רכיבי הפורמולה: 
הפחתת רמות הכאב ונפיחויות, אדמומיות, או רגישויות. ניקוי 
מפרקי הגוף מהקריסטלים הנוצרים מהתגבשות של חומצת 
שתן ופינוי עודף חומציות מהגוף. צמחי המרפא בפורמולה 
מטפלים במערכת העיכול ובדרכי השתן, מקלים את הכאב 
במפרקים ומפחיתים חומצה אורית, משלימים חוסרים ברמת 
ותופעות  ניכר את הכאב  באופן  ומפחיתים  בגוף  הבסיסיות 

הלוואי הקיימות.  
 

טיפול רפואי קונבנציונלי בגאוט:
מתמקד  בגאוט  כיום  המקובל  התרופתי  הרפואי  הטיפול 
אנטי  ותרופות  סטרואידים  שאינם  כאבים  במשככי  בעיקר 
דלקתיות, הטיפול אינו מרפא את הבעיה ויש צורך בלקיחת 
התרופה באופן קבוע כדי לפנות את עודף החומציות מהגוף 
החומצה  את  ניכר  באופן  להעלות  יכולה  שלה  והפסקה 
תרופות  לקיחת  כי  טוענים  הרפואה  מאנשי  חלק  האורית. 
במשך שנים יכולה לגרום לנזק מצטבר בכבד ולכן מומלץ 

לקחת אותן במינונים נמוכים. 

ננו ראומטול

, שינן )שן ארי( ,  רכיבים: ברומוליין, מורינגה,  סרפד 
קוורציטין 98% , חומצה פולית

מינון: 2 מ"ל ביום. ניתן לחלק את המינון לפעמיים ביום.

ניתן למהול במים

יש לצרוך עד 6 חודשים מפתיחת הבקבוק.
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שהוכחו  צמחים  בו  ושולבו  ננוטבע  ידי  על  שפותח  מוצר 
בגרות,  ופצעי  אקנה  של  במקרים  לסיוע  במחקרים  יעילים 

טיפול בעור ואיזון המערכת ההורמונלית ומערכת העיכול.

תכלית רכיבי הפורמולה: 
וסילוק החיידקים הנוצרים  וטיפול של מחלת העור  שיקום 
המופיעים  הפצעים  את  לרפא  מנת  על  החלב  בבלוטות 
בחלקים שונים בגוף ובעיקר בפנים, סילוק תאי עור מתים 
ושאיבת השומן העודף. צמחי המרפא בפורמולה מאזנים את 
המערכת ההורמונלית, מטפלים במערכת העיכול ומסלקים 
תהליך  ומפתחים  העור  תאי  את  מחדשים  החיידקים,  את 

שיקום וריפוי של העור מהפצעים. 

טיפול רפואי קונבנציונלי באקנה ופצעי בגרות: 
הוא  בגרות,  ופצעי  לאקנה  כיום  המקובל  הרפואי  הטיפול 
את  שמפחיתים  ותחליבים  בתרחיצים  נקודתי  טיפול  לרוב 
ומעודדים את השלת תאי  הפרשת החלב, הורגים חיידקים 
בטיפול  מסתכמים  לרוב  אך  הפצעים,  וריפוי  המתים  העור 
תרופתי מקומי של נגזרות טיפול בוויטמין A וחומצות שונות. 
יותר, מטפלים לעיתים באנטיביוטיקה או  במקרים חמורים 
בנשים ונערות בגלולות המשלבות אסטרוגן ופרוגסטרון כדי 
להסדיר את המערכת ההורמונלית, מכיוון שיש קושי להציע 

איזון מלא וריפוי של המערכת ההורמונלית. 

ננו דרמקטרה

גדילן,  לפה,  אברהם,  שיח  מורינגה,  קיסוסית,  רכיבים: 
 ,B6 אבץ, ויטמין , D ויטמין ,C שינן )שן ארי(, ויטמין

  A ויטמין

מינון: 2 מ"ל ביום. ניתן לחלק את המינון לפעמיים ביום.

ניתן למהול במים

יש לצרוך עד 6 חודשים מפתיחת הבקבוק.

מאמר מורחב על מערכת העיכול בסוף החוברת
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ננו סטאבין

שהוכחו  צמחים  בו  ושולבו  ננוטבע  ידי  על  שפותח  מוצר 
בלוטת  של  פעילות  בתת  וטיפול  לאיזון  במחקרים  יעילים 

התריס, השלמת חומרים הקשורים לחילוף חומרים תקין.

תכלית רכיבי הפורמולה:
חילוף  מערכת  איזון  התריס,  בלוטת  של  ואיזון  טיפול 
צמחי  ומינרלים.  וויטמינים  של  והשלמה  בגוף  החומרים 
המערכת  את  להסדיר  מסייעים  בפורמולה  המרפא 
האנדוקרינית, לשפעל את ייצור הורמון התירוקסין, הסדרת 
דלקת  נוגדי  החיסונית,  המערכת  את  מאזנים  הלב.  קצב 

ומשככי כאבים.  

טיפול רפואי קונבנציונלי בתת פעילות של בלוטת 
התריס: 

בלוטת  של  פעילות  לתת  כיום  המקובל  הרפואי  הטיפול 
התריס, מבוסס על נטילת תחליף תרופתי להורמוני בלוטת 
התריס באופן קבוע כאשר מינון התרופה מנוטר עד להגעה 
מהירות  דם.  בבדיקות  תקינים  תריס  הורמוני  ערכי  של 
ההשפעה של התרופה משתנה בין האנשים ולוקח לעיתים 
הלוואי  תופעות  של  להיעלמות  עד  חודשים  מספר  אפילו 
כתוצאה מתת פעילות. כך שהטיפול הרפואי הקיים, מספק 
תחליפים מלאכותיים שיש צורך להיות תלוי בהם ולא מציע 

פתרון לריפוי הבלוטה.

רכיבים: סידן, מורינגה, פוקוס, טירוזין  

מינון: 2 מ"ל ביום. ניתן לחלק את המינון לפעמיים ביום.

ניתן למהול במים

יש לצרוך עד 6 חודשים מפתיחת הבקבוק.
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הסדרה הסגולה
תוספי התזונה של ננו-טבע אינם תרופה ואינם מיועדים לרפא, לטפל, לאבחן או למנוע מחלה כלשהי. בכל בעיה רפואית, יש להתייעץ עם רופא 

מומחה. מוצרי ננו-טבע מיוצרים במפעל מורשה על ידי משרד הבריאות ועל פי התקנים המתחייבים לייצור תוספי תזונה.
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ננו קומפלקס קולגן

ומינרלים  צמחים  בו  ושולבו  ננוטבע  ידי  על  שפותח  מוצר 
שהוכחו יעילים במחקרים כאנטי אייג'ינג עוצר את תהליך 
ההזדקנות ומאזן מבחינה הורמונלית, מטפח את עור הפנים 

ומטפל בדלקות סחוס ומפרקים. 

תכלית רכיבי הפורמולה: 
חיזוק עצמות הגוף, אנטי אייג'ינג ומניעת תהליך הזדקנות, 
שומר על תקינות המפרקים ועוזר להצמחת סחוס, בריאות 
ומיצוק  גמישות  על  שומר  תקין.  מעיים  ותפקוד  השרירים 
את  מחזק  קמטים,  ומפחית  לעור  לחות  מוסיף  הפנים  עור 

השיער והציפורניים.     

 ,C רכיבים: קולגן, ארכובית סינית, ויטניה, ויטמין
 H ריהמניה, חומצה היאלרונית, פאוניה אדומה, ויטמין

ביוטין. 

מינון: 2 מ"ל ביום. ניתן לחלק את המינון לפעמיים ביום.

ניתן למהול במים

יש לצרוך עד 6 חודשים מפתיחת הבקבוק.
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Q10 ננו קומפלקס

ומינרלים  צמחים  בו  ושולבו  ננוטבע  ידי  על  שפותח  מוצר 
כולל  שרירים  וחיזוק  לטיפול  במחקרים  יעילים  שהוכחו 
נסיגת  ובלימת  הגוף  בתאי  החמצן  הגברת  הלב,  שריר 

חניכיים.

תכלית רכיבי הפורמולה: 
יצירת אנרגיה בתאי שריר הלב, טיפול ברדיקלים חופשיים 
עייפות  חולשה,  הפחתת  בתאים.  חמצון  נוגדי  והגברת 
וכאבי שרירים לנוטלים תרופות לטיפול בכולסטרול, מאט 
את הזדקנות תאי המוח ומגן על תפקודם. משפר את מצב 
ובנפיחות,  הכיסים  בעומק  הפחתה  באמצעות  החניכיים 
של  במקרים  מסייע  העצם.  באבדן  וירידה  בכאב  הפחתה 
מיגרנה ומגביר את הפוריות הגברית, משפר ביצועים ומעלה 

את רמת האנרגיה לספורטאים. 

רכיבים: קו אנזים Q10, זית אורגני, עוזרר פירות, רוזמרין, 
קרניטין.  

מינון: 2 מ"ל ביום. ניתן לחלק את המינון לפעמיים ביום.

ניתן למהול במים

יש לצרוך עד 6 חודשים מפתיחת הבקבוק.
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ננו קומפלקס ספירולינה-כלורלה-מורינגה

ומינרלים  צמחים  בו  ושולבו  ננוטבע  ידי  על  שפותח  מוצר 
שהוכחו יעילים במחקרים שמשמשים כמזון על ומשלימים 
הגוף  את  מנקה  ומינרלים,  וויטמינים  של  חיוניים  חוסרים 

מרעלים.  

תכלית רכיבי הפורמולה: 
החיסונית,  המערכת  על  ושמירה  דלקתיות  אנטי  הפחתת 
B12, בטא קרוטן, סידן  עשירה בוויטמינים ומינרלים )כמו 
וברזל( מכילה כ70% חלבון מלא המכיל את חומצות האמינו 
הרעלים,  את  מנקה  הגוף,  תאי  ושיקום  לבניית  החיוניות 

מסייעת בייצור תאי דם לבנים ומונעת אלרגיות. 

    .C רכיבים: ספירולינה, כלורלה, מורינגה, ויטמין

מינון: 2 מ"ל ביום. ניתן לחלק את המינון לפעמיים ביום.

ניתן למהול במים

יש לצרוך עד 6 חודשים מפתיחת הבקבוק.
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ננו פרופוליס

תכלית רכיבי הפורמולה: 
מערכת  את  מאיץ  החיסונית,  המערכת  את  ומחטא  מחזק 
ומנטרל רדיקלים חופשיים. מפחית שימוש  ההרתעה שלה 
באנטיביוטיקה ומסייע להקלה במחלות חורף כמו הצטננות 
עשיר  וחיידקים,  נגיפים  עם  בהתמודדות  מסייע  ושפעת, 
תהליך  את  מאט  חשובים.  קורט  וביסודות  במינרלים 
ומחדשת  העצמות  השרירים,  בניית  את  ומגביר  ההזדקנות 

את התאים.

רכיבים: פרופוליס

מינון: 2 מ"ל ביום. ניתן לחלק את המינון לפעמיים ביום. 

ניתן למהול במים

יש לצרוך עד 6 חודשים מפתיחת הבקבוק.
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ננו אסטקסנטין

תכלית רכיבי הפורמולה: 
נוגד חמצון עוצמתי העמוס בתכונות נוגדות עייפות ודלקות, 
ופרקינסון,  באלצהיימר  טיפול  במהלך  להקלה  מסייע 
תקין  לתפקוד  מחזירה  החיסונית,  המערכת  את  מחזקת 
הרגישות  הגברת  ידי  על  סוכרת  ומונעת  הלימפה  תאי  את 
ומתקן  דם  לחץ  ולהפחתת  לב  למחלות  מסייע  לאינסולין. 
נזקי לב, מפחית כולסטרול, מגביר את טיפוח העור ומסייע 

בהגנה מפני דלקת חיידקית.   

רכיבים: אסטקסנטין.  

מינון: 2 מ"ל ביום. ניתן לחלק את המינון לפעמיים ביום. 

ניתן למהול במים

יש לצרוך עד 6 חודשים מפתיחת הבקבוק.
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ננו כורכומין 

ומינרלים  צמחים  בו  ושולבו  ננוטבע  ידי  על  שפותח  מוצר 
שהוכחו יעילים במחקרים כאנטי דלקתיים ואנטי סרטניים, 
חיזוק המערכת החיסונית והדנ"א, הגנה על הכליות ושיפור 

יכולות קוגניטיביות. 

תכלית רכיבי הפורמולה: 
ומניעת  דלקות  נגד  להתמודדות  הגוף  מערכות  חיזוק 
בטרום  סוכרת  התפתחות  ומניעת  הכליות  על  הגנה  סרטן, 
כרוניות,  מעיים  דלקות  של  בתסמינים  הקלה  סוכרתיים, 
ופצעים  כיבים  ומרפא  כבד  במחלות  באנורקסיה  מטפל 

חיצוניים.  

רכיבים: כורכומין 95%, כורכום, פפרין.   

מינון: 2 מ"ל ביום. ניתן לחלק את המינון לפעמיים ביום.

ניתן למהול במים

יש לצרוך עד 6 חודשים מפתיחת הבקבוק.
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תכלית רכיבי הפורמולה: 
סוכרת  אלצהיימר  דם,  וכלי  לב  ממחלות  לסובלים  חיונית 
וסרטן. מאזן את רמת הכולסטרול ומעכב תהליכי הזדקנות, 
לזקוקים  הביצועים  רמת  את  ומעלה  עישון  נזקי  מפחית 

לתוספת אנרגיה.  

EGCG :רכיבים

מינון: 1 מ"ל ביום. ניתן למהול במים

יש לצרוך עד 6 חודשים מפתיחת הבקבוק.

ננו תה ירוק
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ננו קוורציטין

תכלית רכיבי הפורמולה: 
ההזדקנות  תהליך  את  מאט  חופשיים,  רדיקלים  מנטרל 
נלחם  הגוף,  ההתנגדות של  יכולת  את  מגביר  התאים,  של 
בנגיפים שונים ומקל על בעיות דלקתיות שונות כמו דלקות 
כמו  אלרגיים  במצבים  מטפל  וערמונית.  לבלב  מפרקים, 
אסטמה, חום גבוה ודלקות בעור, מפחית ומונע התפתחות 

של סרטן.  

רכיבים: קוורציטין 98%. 

מינון: 2 מ"ל ביום. ניתן לחלק את המינון לפעמיים ביום.

ניתן למהול במים

יש לצרוך עד 6 חודשים מפתיחת הבקבוק.
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פרוביוטיקה 30 בליון

תכלית רכיבי הפורמולה: 
כחיונית  ונחשבת  העיכול  מערכת  תפקודי  את  משפרת 
על  לשמירה  סיוע  אנטיביוטיקה,  נטילת  בזמן  ללקיחה 
החיסונית  המערכת  חיזוק  שלשול,  בזמן  הקיבה  חיידקי 
כמו  חיידקיות  ובמחלות  הרגיז  המעי  בתסמונת  ומטפלת 
ונפיחויות,  גזים  להפחתת  מועילה  הליקובקטור.  דוגמת 
בדלקות  מטפלת  בעור,  ודלקות  באקנה  לטיפול  יעילה 

וזיהומים בדרכי השתן ושומרת על פלורת המעי. 

רכיבים: פרוביוטיקה.

מינון: 2 מ"ל ביום. ניתן לחלק את המינון לפעמיים ביום.

ניתן למהול במים

יש לצרוך עד 6 חודשים מפתיחת הבקבוק.

ם
פי

וס
 נ

ם
טי

פר
ל



34

ם
פי

וס
 נ

ם
טי

פר
ל

ננו אומגה 3 צמחי

צמחים   ,3 אומגה  בו  ושולבו  ננוטבע  ידי  על  מוצר שפותח 
ומינרלים שהוכחו יעילים במחקרים כמשפיעים לטובה על 

קשב וריכוז ומאזנים את מערכת העצבים.

תכלית רכיבי הפורמולה: 
מערכת  את  ומווסתת  החיסונית  המערכת  את  מחזקת 
העצבים, דואגת לוויסות רמת שומנים בדם ומשפיעה לטובה 
על איזון הורמונלי ושיפור מצב העור, משמשת גם לטיפול 

ומניעה של סרטן. 

אגוזי  צ'יה,  זרעי  פשתן,  זרעי  מרושתת,  מרווה  רכיבים: 
 C מלך, ויטמין

מינון: 2 מ"ל ביום. ניתן לחלק את המינון לפעמיים ביום.

ניתן למהול במים

יש לצרוך עד 6 חודשים מפתיחת הבקבוק.
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ננו רסברטרול

תכלית רכיבי הפורמולה: 
זרימת  את  ומשפר  הלב  בריאות  על  השומר  חמצון  נוגד 
מפחית  בדם,  השומנים  כמות  את  מפחית  בעורקים,  הדם 
על  הקלה  חציר,  קדחת  או  אלרגית  נזלת  של  סימפטומים 
את  ומאזן  העור  בריאות  את  משפר  סרטן,  ומניעת  כאב 

האסטרוגן, שומר על המוח ומונע עודף משקל. 

רכיבים: רסברטרול.   

מינון: 2 מ"ל ביום. ניתן לחלק את המינון לפעמיים ביום.

ניתן למהול במים

יש לצרוך עד 6 חודשים מפתיחת הבקבוק.
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סדרת הפרימיום
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ננו דינמיקרון

שהוכחו  צמחים  בו  ושולבו  ננוטבע  ידי  על  שפותח  מוצר 
חיזוק  בפיברומיאלגיה,  וטיפול  לסיוע  במחקרים  יעילים 

כללי של הגוף, ניקוי רעלים והשלמת חוסרים.

תכלית רכיבי הפורמולה: 
חיזוק כללי של המערכת החיסונית והפחתה של כאבי ראש 
ודיכאון, שיפור הזיכרון והריכוז, שפעול  או תסמיני חרדה 
מערכת העיכול והרגעת תסמינים דמויי מעי רגיז, הפחתת 
כאבי שרירים, תשישות, חולשה ועייפות. שחרור הרגישות 
ברקמות החיבור והגברת זרימת הדם בוורידים, הורדת רמת 

הדלקתיות והפחתת כאבים בלסת ובפנים.

טיפול רפואי קונבנציונלי בפיברומיאלגיה:
הטיפול הרפואי המקובל כיום במחלת פיברומיאלגיה מבוסס 
במערכת  כאב  עיבוד  על  המשפיעות  תרופות  על  בעיקר 
דיכאון  נוגדי  הינם  מהתרופות  חלק  המרכזית.  העצבים 
שמשפיעים גם על חולים שאינם סובלים מדיכאון, לשיפור 
שרירים  מכאבי  כתוצאה  הנגרם  הכאב  ולהפחתת  השינה 
להיעזר  ממליצים  שונים,  במקרים  פיזיולוגית.  ונוקשות 
בטיפול קוגניטיבי התנהגותי שמשלים את תהליך הטיפול 
הרפואה  כיום  הקיימות.  התרופות  בשילוב  הכאב,  בעיבוד 
מתופעות  גדול  לחלק  מענה  נותנת  אינה  הקונבנציונלית, 
ומתמקדת בעיקר בהפחתת  סובלים החולים  הלוואי שמהן 

הכאב והחולשה.  

מאמר מורחב על פיברומיאלגיה בסוף החוברת

רכיבים: מורינגה, זית אורגני, אל ציסטאין, שעוונית )נוף(  
 ,Q10 אנזים  קו  ג'ינקו,   ,C ויטמין  גדילן,  פסיפלורה,   -

ויטמין B12 – )מתילקובלמין(.

מינון: 2 מ"ל ביום. ניתן לחלק את המינון לפעמיים ביום.

ניתן למהול במים

יש לצרוך עד 6 חודשים מפתיחת הבקבוק.
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ננו נוטרלין

שהוכחו  צמחים  בו  ושולבו  ננוטבע  ידי  על  שפותח  מוצר 
יעילים במחקרים כנוגד חמצון ומנטרל רדיקלים חופשיים, 

מסייע במגוון מחלות כרוניות. 

תכלית רכיבי הפורמולה: 
חמצון  כנוגד  ומשמשת  חופשיים  רדיקלים  לנטרול  חיונית 
בהגברת  ומסייעת  הגוף  מערכות  את  מחזקת  עוצמה,  רב 
רמת החמצן בתאים, מנקה את הגוף מרעלים ומתכות, שיירי 
הנזקים  וצמצום  מהגוף  עישון  נזקי  ניקוי  כימיות,  תרופות 

המצטברים מחשיפה לקרינה ממושכת.

טיפול רפואי קונבנציונלי כתחליף לנוגדי חמצון: 
הטיפול הרפואי המקובל כיום כתחליף לנוגדי חמצון, הוא 
פעילות  ושפעול  עידוד  על  שמתבססות  בתרופות  בעיקר 
ואין  כמעט  התרופתי,  בטיפול  כיום  החיסונית.  המערכת 
נזקים  ומזעור  חופשיים  רדיקלים  לנטרול  אמיתי  מענה 
מצטברים מרעלים, קרינה, מתכות וחומרים כימיים שונים.  

רסברטול,  מורינגה,   ,C ויטמין  ציסטאין,  אל  רכיבים: 
 . A ויטמין ,Q10 אסטקסנטין 10%, קו אנזים ,EGEG 50%

מינון: 2 מ"ל ביום. ניתן לחלק את המינון לפעמיים ביום.

ניתן למהול במים

יש לצרוך עד 6 חודשים מפתיחת הבקבוק.
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שהוכחו  צמחים  בו  ושולבו  ננוטבע  ידי  על  שפותח  מוצר 
טיפול  מרעלים,  הגוף  וניקוי  לסיוע  במחקרים  יעילים 
להלכה  הקשורים  חוסרים  והשלמת  חופשיים  ברדיקלים 

עצבית במוח.

תכלית רכיבי הפורמולה: 
איזון של המערכת החיסונית וטיפול בבעיות אוטואימוניות, 
השלמת חומצות שומן חיוניות לשיקום מעטפת המיאלין של 
תאי העצב, שיפור הזרימה של המוליכים העצביים, הורדת 
רמת הדלקתיות והעלאת נוגדי החמצון כדי לנטרל רדיקלים 

חופשיים ומתכות כבדות.

טיפול רפואי קונבנציונלי בטרשת נפוצה: 
הינו  נפוצה  טרשת  במחלת  כיום  המקובל  הרפואי  הטיפול 
במחלה,  לטיפול  שונות  תרופות  עשרה  שלוש  באמצעות 
שלרוב משתתף החולה עצמו בהחלטה לגבי קבלת התרופה 
המתאימה לפי תופעות הלוואי השונות. התרופות מבוססות 
על הפחתה של התגובה החיסונית של הגוף כנגד המעטפת 
של תאי העצב, הפחתת הפעילות הדלקתית בגוף, או מניעה 
של תאים מסוימים מהמערכת החיסונית לעבור את מחסום 
או  המרכזית,  העצבים  למערכת  ולהגיע   )BBB( הדם-מוח 
והפחתה  הלימפה  בבלוטות  החיסוניים  התאים  של  כליאה 
העצבים,  למערכת  להגיע  שיכולים  התאים  כמות  של 
מסוג  לימפוציטים  של  התרבות  ומניעת  חלוקה  או  דילול 
בפגיעה  שמעורבים  החיסון  מערכת  תאי  סוגי  שני   ,T-ו  B
את  מפחית  כאמור  הקונבנציונלי  הטיפול  האוטואימונית. 
רמות הכאב הפגיעה וההתקפים, אך לא מעניק מענה ארוך 

טווח או ריפוי של הבעיה.

 רכיבים: מורינגה, בת קורנית, ויטניה, סקוטלריה, 
ויטמין C, ג'ינקו, כורכום, רסברטול, פרופוליס, 

אסטקסנטין 10%, ויטמין B12 – )מתילקובלמין(.

מינון: 2 מ"ל ביום. ניתן לחלק את המינון לפעמיים ביום.

ניתן למהול במים

יש לצרוך עד 6 חודשים מפתיחת הבקבוק.

ננו קסון
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שהוכחו  צמחים  בו  ושולבו  ננוטבע  ידי  על  שפותח  מוצר 
בשיקום  ומסייעים  חיידקיים  כאנטי  במחקרים  יעילים 

הריריות ומטפלים במערכת העיכול.

תכלית רכיבי הפורמולה: 
הורדת  פגועות,  בריריות  וטיפול  העיכול  מערכת  שיקום 
רמת הדלקתיות והרגעת הכאבים ותופעות הלוואי שבקיבה. 
השבתה של מושבות החיידקים ושפעול המערכת כדי לשקם 
הלחות,  איזון  החומציות,  רמת  של  הפחתה  הריריות,  את 

החום והקור כדי לאפשר לכיב הקיבה להתרפא. 

טיפול רפואי קונבנציונלי בכיבים במעי ואולקוס: 
הטיפול הרפואי המקובל כיום במחלת בכיבים במעי ואולקוס 
בקיבה,  החומציות  רמת  של  הפחתה  על  בעיקר  מבוסס 
שיקום ריריות הקיבה באמצעות נוגדי דלקת, כדי להעניק 
שכבת מגן לדופן הקיבה במקום הרירית הפגועה. במקרים 
חיובית  לתוצאה  במקביל  בקיבה,  הכיב  את  מזהים  שבהם 
אנטיביוטיקה  גם  ניתנת  פילורי  ההליקובקטור  חיידק  של 
מפחית  בעיקר  כיום,  הרפואי  הטיפול  החיידק.  להכחדת 
את תופעות הלוואי וקשה לאמוד את ההשפעה על תהליך 

הריפוי.

מאמר מורחב על מערכת העיכול בסוף החוברת

אלת  קירח,  שוש  )בוקיצה(,  אולמוס  גלוטומין,  רכיבים: 
המסטיק, ויטמין C, בבונג )קמומיל(, מורינגה, אבץ,

 D ויטמין

מינון: 2 מ"ל ביום. ניתן לחלק את המינון לפעמיים ביום.

ניתן למהול במים

יש לצרוך עד 6 חודשים מפתיחת הבקבוק.

ננו גלבריל
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הסדרה הירוקה
תוספי התזונה של ננו-טבע אינם תרופה ואינם מיועדים לרפא, לטפל, לאבחן או למנוע מחלה כלשהי. בכל בעיה רפואית, יש להתייעץ עם רופא 

מומחה. מוצרי ננו-טבע מיוצרים במפעל מורשה על ידי משרד הבריאות ועל פי התקנים המתחייבים לייצור תוספי תזונה.
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ננו אורגנו

פעילות עיקרית
אנטי חיידקי, אנטי ויראלי, אנטי פטרייתי, אנטי פרזיטי.

צמח האורגנו המיוצר בטכנולוגיית ננוטבע בגרסה נוזלית, 
המכילה ריכוז גבוה של חומרים פעילים.

יתרונות המוצר
האורגנו הוא צמח ריפוי רב עוצמה המכיל כמויות גדולות של 
ויטמינים שונים כמו: A, C, E, K ויטמין B6  וכן הוא עשיר 
במינרלים מגנזיום, סידן ואשלגן. נוגד חמצון ובעל יכולות 
אנטי בקטריאליות, קוטל את הפתוגן ליסטריה שמצוי במזון 
וחיידקים שעמידים לסוגים שונים של אנטיביוטיקה. הייצור 
באמצעות טכנולוגיית ננוטבע מגביר בצורה משמעותית את 
השפעת הביטא – קריופילין, שמתפקד כחומר אנטי דלקתי 
אוסטיאופורוזיס  מטאבולי,  סינדרום  נגד  בעיקר  היעיל 
קרבקרול  הפעיל  החומר  את  מעצים  עורקים.  והסתיידות 
הגוף  ומערכות  הריאות  וניקוי  הזעה  להגברת  המסייע 

מפסולת.

תכלית רכיבי הצמח: 
מסייע לאיזון רמות סוכר בדם, מוריד את רמת הדלקתיות 
במערכת  לזיהומים  מסייע  חיידקיים,  אנטי  רכיבים  ומכיל 
גזים  להפחתת  ועוזר  עצירות  בקנדידה,  מטפל  הנשימה. 
ונפיחות בבטן. משפר את התיאבון ומסייע בהפחתת רמות 

כולסטרול בדם. 

מסייע לאיזון רמות סוכר בדם, מוריד את רמת הדלקתיות 
במערכת  לזיהומים  מסייע  חיידקיים,  אנטי  רכיבים  ומכיל 
גזים  להפחתת  ועוזר  עצירות  בקנדידה,  מטפל  הנשימה. 
ונפיחות בבטן. משפר את התיאבון ומסייע בהפחתת רמות 

כולסטרול בדם. 

רכיבים: אורגנו.

מינון: 2 מ"ל ביום. ניתן לחלק את המינון לפעמיים ביום.

ניתן למהול במים

יש לצרוך עד 6 חודשים מפתיחת הבקבוק.
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ננו אכינצאה

פעילות עיקרית
מערכת  מחזק  ויראלי,  אנטי  פטרייתי,  אנטי  דלקת,  נוגד 

חיסונית, נוגד שיעול.
בגרסה  ננוטבע  בטכנולוגיית  המיוצר  האכינצאה  צמח 

נוזלית, המכילה ריכוז גבוה של חומרים פעילים. 

יתרונות המוצר: 
צמח האכינצאה על כל חלקיו נחשב כצמח המוביל לטיפול 
טכנולוגיית  באמצעות  שונים,  וזיהומים  החורף  במחלות 
הפעילים  החומרים  את  המפרקת  ננוטבע  של  הייצור 
לחלקיקים מולקולריים יכולותיו של הצמח להנעה מהירה 
מכיוון  משמעותית,  בצורה  עולות  החיסונית  המערכת  של 
שהחומרים הפעילים המעוררים את תגובת מערכת החיסון 
ומייצרים את כדוריות הדם הלבנות נטמעים בצורה מהירה 
בצורה  החיסונית  המערכת  את  ומשפעלים  התאים  בתוך 
וזיהומים  ווירוסים  פטריות,  חיידקים,  כנגד  אפקטיבית 

שונים.  

תכלית רכיבי הצמח: 
עם  להתמודדות  ומסייעת  החיסונית  המערכת  את  מחזק 
בדרכי  וזיהומים  סינוסיטיס  נזלת,  שפעת  גרון,  דלקות 
רמת  את  ומורידה  לקנדידה  בטיפול  מסייעת  הנשימה. 
בשיכוך  ומסייעת  וחיידקים  זיהומים  נוגדת  הדלקתיות, 

כאבים.

רכיבים: אכינצאה.

מינון: 2 מ"ל ביום. ניתן לחלק את המינון לפעמיים ביום.

ניתן למהול במים

יש לצרוך עד 6 חודשים מפתיחת הבקבוק.
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ננו ארטישוק

רכיבים: עלי ארטישוק.

מינון: 2 מ"ל ביום. ניתן לחלק את המינון לפעמיים ביום.

ניתן למהול במים

יש לצרוך עד 6 חודשים מפתיחת הבקבוק.

פעילות עיקרית
משפר פעילות כבד, מגביר ייצור והפרשת מיץ מרה, משקם 
רקמות כבד, מפחית רמות שומנים בדם, מפחית רמות סוכר 

בדם, נוגד חמצון.           
בגרסה  ננוטבע  בטכנולוגיית  המיוצר  הארטישוק  צמח 

נוזלית, המכילה ריכוז גבוה של חומרים פעילים.

יתרונות המוצר
צמח הארטישוק הינו בעל שימושים רפואיים רבים בעיקר 
מגוון  בגוף,  והגברת הספיגה  עיכול  בכל הקשור לתהליכי 
בצורה  ביטוי  לידי  שבאות  שבמוצר  הפעילים  החומרים 
על  מיטבית  בצורה  משפיעים  הנוזלית  בגרסה  מקסימלית 
כבד שומני ודלקות כבד, מנקות את הגוף מרעלים ומפחיתות 

סוכר ושומנים בדם. 

תכלית רכיבי הצמח 
מחזק את המערכת החיסונית, עשיר בנוגדי חמצון ומטפל 
בכבד שומני. מאזן לחץ דם גבוה והפחתת רמות סוכר בדם 
עצירות  במצבי  ומסייע  כאבים  על  מקל   ,2 סוג  בסוכרת 

ומסייע בניקוי רעלים.
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ננו אשווגנדה

רכיבים: אשווגנדה.

מינון: 2 מ"ל ביום. ניתן לחלק את המינון לפעמיים ביום.

ניתן למהול במים

יש לצרוך עד 6 חודשים מפתיחת הבקבוק.

פעילות עיקרית
נוגד  חיסונית,  מערכת  מחזק  דיכאון,  נוגד  חרדה,  נוגד   
ממריץ  בדם,  שומנים  מפחית  בדם,  סוכר  מפחית  דלקת, 

פעילות בלוטת התריס, נוגד כאב, מגביר אנרגיה. 
בגרסה  ננוטבע  בטכנולוגיית  המיוצר  האשווגנדה  צמח 

נוזלית, המכילה ריכוז גבוה של חומרים פעילים.

יתרונות המוצר 
שורש צמח האשווגנדה הינו בעל השפעה על מנגנוני הגוף 
ברמה הפיזית והנפשית, הוא מסייע להתמודדות עם מצבי 
ומחזק את מערכת  סטרס, מאזן את המערכת ההורמונלית 
הייצור  בטכנולוגיית  המיוצרת  הנוזלית  בגרסה  העצבים. 
מושלמת  בצורה  לטפל  ניתן  ננוטבע,  של  המולקולרית 
גבוה, בעיקר  ריכוז חומרים פעילים  במגוון מערכות בגלל 
יכולת ההגנה של  והגברת  להעלאת רמת האנרגיה הרגעה 

המערכת החיסונית. 

תכלית רכיבי הצמח 
מוריד  החיסונית,  והמערכת  העצבים  מערכת  את  מאזן 
האנרגיה.  רמת  את  ומעלה  ממריץ  הדלקתיות,  רמת  את 
זיכרון וקשב, מסייע  וחיזוק  מפחית מתח ומשמש להרגעה 

לפסוריאזיס ודלקות עור.  
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ננו בוסוויליה

רכיבים: בוסוויליה )לבונה(.

מינון: 2 מ"ל ביום. ניתן לחלק את המינון לפעמיים ביום.

ניתן למהול במים

יש לצרוך עד 6 חודשים מפתיחת הבקבוק.

פעילות עיקרית
נוגד דלקת. 

ננוטבע  בטכנולוגיית  המיוצר  )לבונה(  הבוסוויליה  צמח 
בגרסה נוזלית, המכילה ריכוז גבוה של חומרים פעילים.

יתרונות המוצר: 
שורש הבוסוויליה המוכר גם כשרף עץ הלבונה נחשב בעיקר 
ומפחיתים  דם  פעילים ממריצי  חומרים  מדהים של  כריכוז 
ריכוז  נשימתיות,  בעיות  למגוון  ומסייעים  בגוף  דלקתיות 
החומרים הפעילים המרוכזים בצמח ובאים לידי ביטוי בצורה 
מרוכזת במיוחד בגרסה הנוזלית, מסייעים במיוחד בבעיות 
והקלה משמעותית בהתמודדות עם  ושרירים  כאבי פרקים 

נגיפי קורונה.

תכלית רכיבי הצמח: 
ומסייע  בגוף  הדלקתיות  רמת  את  ומוריד  כאבים  משכך 
לדלקות פרקים, מחדש רקמות פגועות ומסדיר ווסת. מסייע 
לכאבי פרקים ושרירים והתמודדות עם נגיפי קורונה, מטפל 

במערכת העיכול ובעיות מעיים.
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ננו גדילן

רכיבים: גדילן.

מינון: 2 מ"ל ביום. ניתן לחלק את המינון לפעמיים ביום.

ניתן למהול במים

יש לצרוך עד 6 חודשים מפתיחת הבקבוק.

פעילות עיקרית
מגן ומשקם כבד, מגן על הכליות, מגן על שריר הלב, נוגד 
דלקת, אנטי ויראלי, אנטי אלרגי, אנטי סרטני, מוריד רמות 
מרה  ייצור  ממריץ  עצבים,  מערכת  מחזק  בדם,  שומנים 

והפרשתה, סופח מתכות, מגביר ייצור חלב.
נוזלית,  בגרסה  ננוטבע  בטכנולוגיית  המיוצר  הגדילן  צמח 

המכילה ריכוז גבוה של חומרים פעילים.

יתרונות המוצר 
החומרים הפעילים בצמח הגדילן בגרסה הנוזלית, מעניקים 
תרכובות פלבונואידיות שונות, סטרולים וחומצות אורגניות. 
מרכזי  חמצון  כנוגד  להשפיע  היכולת  את  להם  שנותן  מה 
משמעותי  לצמח  ונחשב  העיכול  מערכת  את  המשפעל 
בתהליך של ניקוי רעלים והפרשת מיצי מרה. בטכנולוגיית 
בסיוע  בעיקר  אפקטיבית  השפעה  לראות  ניתן  ננוטבע 

למערכת העיכול ותמיכה אנטי דלקתית.

תכלית רכיבי הצמח:
נוגד חמצון משמעותי ומסייע לניקוי רעלים מהגוף, מטפל 
מרה,  מיצי  הפרשת  ממריץ  בכבד,  ובשומניות  בדלקות 
משפעל את מערכת העיכול, מסייע בהקלה על נפיחות, גזים 

ויציאות סדירות.
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ננו ג׳ימנמה

רכיבים: ג'ימנמה. 

מינון: 2 מ"ל ביום. ניתן לחלק את המינון לפעמיים ביום.

ניתן למהול במים

יש לצרוך עד 6 חודשים מפתיחת הבקבוק.

פעילות עיקרית
מפחית רמות סוכר בדם, מפחית רמות שומנים בדם. 

צמח הג'ימנמה המיוצר בטכנולוגיית ננוטבע בגרסה נוזלית, 
המכילה ריכוז גבוה של חומרים פעילים.

יתרונות המוצר 
מהמוכרים  אולי  סוכרתי  אנטי  כצמח  נחשב  ג'ימנמה 
למגוון  ומסייע  למתוק  חשקים  המוריד  כיום,  ביותר 
חומצות  מ-55  המורכבים  הפפטידים  מטאבוליות.  בעיות 
מקסימלית  להשפעה  מגיעים  ופלבונואידים  שונות  אמינו 
באמצעות הטמעה ישירה בתאי הגוף, לאחר ייצור של הצמח 

בטכנולוגיית הייצור המולקולרית של ננוטבע.

תכלית רכיבי הצמח 
מסייע במקרים של תסמונת מטאבולית ומפחית רמות סוכר 
את  ומפחית  הלבלב  תפקודי  את  מחזק  וכולסטרול,  בדם 
לטיפול  עיקרי  כצמח  ומשמש  הרזיה  מזרז  למתוק,  החשק 

בסוכרת.
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ננו זנגויל

רכיבים: זנגביל )ג'ינג'ר(.

מינון: 2 מ"ל ביום. ניתן לחלק את המינון לפעמיים ביום.

ניתן למהול במים

יש לצרוך עד 6 חודשים מפתיחת הבקבוק.

פעילות רפואית
נוגד  מרה,  הפרשת  מגביר  תיאבון,  משפר  עיכול,  משפר   
טפילי,  אנטי  כיבים,  נוגד  גזים,  מפיג  הקאה,  נוגד  בחילה, 
נוגד כאב, נוגד דלקת, נוגד חמצון, נוגד סרטן, משפר זרימת 
בדם,  סוכר  רמות  מפחית  בדם,  שומנים  רמות  מפחית  דם, 

מונע צימות טסיות, אנטי ויראלי, אנטי חיידקי, מחטא.
צמח הזנגביל המיוצר בטכנולוגיית ננוטבע בגרסה נוזלית, 

המכילה ריכוז גבוה של חומרים פעילים.

יתרונות המוצר 
שימושים  עבור  שנים  במשך  כבר  נפוץ  הג'ינג'ר  צמח 
של  משמעותיים  פעילים  חומרים  בו  ויש  שונים,  רפואיים 
נוגדי חמצון ומפחיתי דלקתיות, בגרסה הנוזלית של ננוטבע 
החומר הפעיל GINGEROLS הממריץ ומסייע לזרימת דם 
היקפית ומפחית רמות של שומנים וכולסטרול בדם ומעלה 

משמעותית את רמות האנרגיה בגוף.

תכלית רכיבי הצמח
עשיר בנוגדי חמצון ומפחית רמת דלקתיות, מסייע להורדת 
ומנקה  הקאות  מונע  בבטן.  ונפיחות  גזים  ומפחית  בחילות 
זיהומים במערכות הגוף, מקל על שיעול ודלקות גרון מרפה 

את השרירים, ממריץ ומעלה את רמת האנרגיה בגוף.   
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ננו חילבה

רכיבים: חילבה.

מינון: 2 מ"ל ביום. ניתן לחלק את המינון לפעמיים ביום.

ניתן למהול במים

יש לצרוך עד 6 חודשים מפתיחת הבקבוק.

פעילות עיקרית
 מפחית סוכר בדם, מפחית רמות של שומנים בדם, מגביר 

ייצור חלב.  
צמח החילבה המיוצר בטכנולוגיית ננוטבע בגרסה נוזלית, 

המכילה ריכוז גבוה של חומרים פעילים.

יתרונות המוצר 
משמעותיים  פעילים  חומרים  בעיקר  מכיל  החילבה  צמח 
לסוכרת  בעיקר  מסייע  הוא  סטרואידליים,  סאפונינים  כמו 
או  פוליציסטיות  שחלות  של  במקרים  או  בדם  ושומנים 
השפעה  ישנה  הנוזלית  בגרסה  הנקה.  בזמן  חלב  מיעוט 
מערכתית של החומרים הפעילים בתאי הגוף וניתן לראות 

הקלה במקרים רבים במהירות יחסית.

תכלית רכיבי הצמח
מסייע לאיזון רמת סוכר בדם, משפר את תהליכי הספיגה 
בגוף ומשפר את העיכול, מנקה ומשקם את הכבד מרעלים. 
בפינוי  ומסייע  יבש  שיעול  על  מקל  דלקתיות,  מוריד 
כולסטרול, מעלה את תחושת השובע ומרבה חלב למניקות.
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ננו ליקוריץ

רכיבים: ליקוריץ )שוש קירח(.

מינון: 2 מ"ל ביום. ניתן לחלק את המינון לפעמיים ביום.

ניתן למהול במים

יש לצרוך עד 6 חודשים מפתיחת הבקבוק.

פעילות עיקרית
על  מגן  ריריות,  רקמות  משקם  חמצון,  נוגד  דלקת,  נוגד   
הכבד, מוריד רמות שומנים בדם, אנטי פרזיטי, נוגד דיכאון, 
נוגד  בדם,  סוכר  רמות  מוריד  שיעול,  נוגד  קרישה,  נוגד 

עווית במערכת העיכול.
ננוטבע  בטכנולוגיית  המיוצר  קירח(  )שוש  הליקוריץ  צמח 

בגרסה נוזלית, המכילה ריכוז גבוה של חומרים פעילים.

יתרונות המוצר 
הינם  הליקוריץ  בצמח  העיקריים  הפעילים  הרכיבים 
גליצריזין,  בשם  הידועים  טריטרפנואידים  סאפונינים 
ניתן  ננוטבע  של  הייצור  בטכנולוגיית  הנוזלית  בגרסה 
לראות השפעה בתחומים רבים בעקבות הטמעה מהירה של 
דלקתיות,  בעיות  במגוון  התאים  בתוך  הפעילים  החומרים 
בבעיות  וסיוע  האדרנל  בלוטת  על  השפעה  זיהומים, 

נשימתיות ומערכת העיכול. 

תכלית רכיבי הצמח
הדלקתיות,  רמת  את  ומוריד  האדרנל  בלוטת  את  מחזק 
דלקות  לאסטמה,  מסייע  והתכווצויות,  לשיעולים  מסייע 
בכיבי  העיכול  למערכת  מסייע  הנשימה.  בדרכי  וזיהומים 
קיבה, מפחית צרבת ומסייע בהקלה על תופעות גיל המעבר.
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ננו לענת יהודה

רכיבים: לענה. 

מינון: 2 מ"ל ביום. ניתן לחלק את המינון לפעמיים ביום.

ניתן למהול במים

יש לצרוך עד 6 חודשים מפתיחת הבקבוק.

פעילות עיקרית
נוגד כאבים,  נוגד תולעים, משפר תיאבון, משפר ספיגה,   

נוגד אבנים בכיס המרה, נוגד דיכאון.
נוזלית,  בגרסה  ננוטבע  בטכנולוגיית  המיוצר  הלענה  צמח 

המכילה ריכוז גבוה של חומרים פעילים.

יתרונות המוצר 
בגרסה  הלענה  בצמח  הפעילים  החומרים  המוצר:  יתרונות 
לבעיות  מסייעת  ננוטבע  בטכנולוגיית  המיוצרת  הנוזלית 
מהירה  השפעה  לראות  ניתן  העיכול,  מערכת  של  שונות 
כגון  בתאים  הפעילים  החומרים  של  הטמעה  עקב  יחסית 
בעיות  במכלול  וטריטרפנים  פלבונואידים  קומרינים, 

עיכוליות שונות.

תכלית רכיבי הצמח 
שפעול מערכת העיכול וממריץ הפרשת מיצי מרה, משפר 
בעיות  ומגוון  לעצירות  מסייע  גזים.  ומפחית  התיאבון  את 
רמת  את  ומעלה  מחזק  מעיים,  תולעי  מסלק  עיכוליות, 

האנרגיה בגוף, מסייע להסדרת ווסת.  
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ננו מורינגה

רכיבים: מורינגה.

מינון: 2 מ"ל ביום. ניתן לחלק את המינון לפעמיים ביום.

ניתן למהול במים

יש לצרוך עד 6 חודשים מפתיחת הבקבוק.

פעילות עיקרית
מגביר  אפילפסיה,  אנמיה,  אלצהיימר,  של  במקרים  מסייע 
ייצור חלב אם, ניקוי רעלים, טרשת נפוצה, טרשת עורקים, 
יתר לחץ דם, דלקות, כאבים, אסתמה, קוליטיס, כיב קיבה, 
ניוון  פרקינסון,  מונונוקלאוזיס,  צהבת,  הרפס,  גלאוקומה, 
מתח  מיגרנה,  דרמטיטיס,  אטופיק  פסוריאזיס,  שרירים, 
וחרדה, סוכרת, תסמיני גיל המעבר, סרטן, תשישות כרונית, 

פיברומיאלגיה. 
בגרסה  ננוטבע  בטכנולוגיית  המיוצרים  המורינגה  עץ  עלי 

נוזלית, מכילים ריכוז גבוה של חומרים פעילים.

יתרונות המוצר 
יתרונות רבים בהתמודדות עם  יש להם  עלי עץ המורינגה 
בגרסה  לגוף,  חיוניים  חומרים  של  רחב  מגוון  של  חוסרים 
הטמעה  ישנה  ננוטבע  בטכנולוגיית  המיוצרת  הנוזלית 
מהירה של חוסרים הקיימים במערכות הגוף כמו וויטמינים 
ומינרלים וסיוע משמעותי לחומצות האמינו החיוניות עבור 
חלקי  בכלל  הפפטידיים  ולקשרים  הגוף  של  הבניין  אבני 

המוח. 

תכלית רכיבי הצמח
מזון על המסייע לגוף בהתמודדות עם מאות מחלות שונות, 
חומצות  של  ארוכה  רשימה  ומכיל  לברזל  כמקור  משמש 
A ובבטא קרוטן, משפר את  אמינו חיוניות. עשיר בויטמין 
כמות החלב למניקות ומסייע להפחתת חולשה כללית. מאזן 
רמות סוכר וכולסטרול, מוריד את רמת הדלקתיות ומשמש 
למניעה של סרטן, אבנים בכבד ובכליות. משפר את תפקוד 
התריס  בלוטת  של  פעילות  לתת  מסייע  העיכול,  מערכת 

ומעלה את האנרגיה ומצב הרוח.  
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ננו מלון מר

רכיבים: מלון מר.

מינון: 2 מ"ל ביום. ניתן לחלק את המינון לפעמיים ביום.

ניתן למהול במים

יש לצרוך עד 6 חודשים מפתיחת הבקבוק.

פעילות עיקרית
 מפחית סוכר בדם, נוגד חמצון, נוגד דלקת, נוגד זיהומים, 

אנטי סרטני.
צמח המלון מר המיוצר בטכנולוגיית ננוטבע בגרסה נוזלית, 

המכילה ריכוז גבוה של חומרים פעילים.

יתרונות המוצר: 
גליקוזידים  ביואקטיביים,  חלבונים  בעיקר  מכיל  מר  מלון 
טריטרפניים כדי לתת מענה באופן כולל למגוון של בעיות 
בגרסה  רעלים.  וניקוי  הקיבה  פעילות  מטאבוליות, שפעול 
הנוזלית של ננוטבע ניתן לראות השפעה מהירה בעיקר עקב 
שבצמח  המרכזיים  הפעילים  החומרים  של  ישירה  הטמעה 

ישירות בתוך התאים.

תכלית רכיבי הצמח: 
מאזן את רמת הסוכר בדם והכולסטרול, ממריץ את פעילות 
לטיפול  מסייע  מהגוף.  רעלים  לניקוי  ומסייע  הקיבה 
בהליקובקטור פילורי ופסוריאזיס, אסטמה והתמודדות עם 

נגיפי שפעת.
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ננו סמבוק שחור

רכיבים: סמבוק.

מינון: 2 מ"ל ביום. ניתן לחלק את המינון לפעמיים ביום.

ניתן למהול במים

יש לצרוך עד 6 חודשים מפתיחת הבקבוק.

פעילות עיקרית
שיעול,  נוגד  מכייח,  דלקתי,  אנטי  ריריות,  רקמות  משקם 

מייזע. 
צמח הסמבוק המיוצר בטכנולוגיית ננוטבע בגרסה נוזלית, 

המכילה ריכוז גבוה של חומרים פעילים.

יתרונות המוצר 
צמח הסמבוק השחור הינו בעל יכולות משמעותיות לניקוי 
רעלים והתמודדות עם זיהומים ואלרגיות עונתיות, בחומרים 
הבאים  נדיף   ושמן  פלבונואידים  אנתוציאנינים,  הפעילים 
לידי ביטוי בגרסה הנוזלית של ננוטבע ניתן לראות השפעה 
מהירה יחסית בעקבות הטמעה מהירה של החומרי הפעילים 

בתאי הגוף.

תכלית רכיבי הצמח
מסייע  רעלים,  ומנקה  החיסונית  המערכת  את  מחזק 
ואלרגיות  סינוסיטיס  ונזלת,  חום  שפעת,  עם  להתמודדות 
כמו  הנשימה  בדרכי  ודלקות  לזיהומים  מסייע  עונתיות. 

ברונכיט ואסטמה.  
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ננו סרפד

רכיבים: סרפד.

מינון: 2 מ"ל ביום. ניתן לחלק את המינון לפעמיים ביום.

ניתן למהול במים

יש לצרוך עד 6 חודשים מפתיחת הבקבוק.

פעילות עיקרית
נוגד  דרמטיטיס,  אטופיק  בכליות,  אבנים  אלרגיה,  נוגד    

אלרגיה, מפחית לחץ דם, נוגד אנמיה.
נוזלית,  בגרסה  ננוטבע  בטכנולוגיית  המיוצר  הסרפד  צמח 

המכילה ריכוז גבוה של חומרים פעילים.

יתרונות המוצר
צמח הסרפד הוא צמח רב מערכתי שמסייע באופן אקטיבי 
לדלקות שתן, הגברת תהליכי ספיגה בגוף והגברת מינרלים 
בעיקר  הינם  שבסרפד  הפעילים  החומרים  רעלים.  וניקוי 
פלבונואידים, קומרינים וקרוטנואידים, מינרלים וויטמינים. 
בגרסה הנוזלית המיוצרת בטכנולוגיית ננוטבע ניתן לראות 
רעלים  ניקוי  חוסרים,  בהשלמת  בעיקר  מהירה  השפעה 

השפעה על אלרגיות ומערכת הנשימה.

תכלית רכיבי הצמח
משפר  ובצקות,  כרוניות  שתן  לדלקות  משמעותית  מסייע 
משמש  רעלים.  לניקוי  ומסייע  בגוף  הספיגה  תהליכי  את 
להשלמת חוסרים במקרה של אנמיה וחוסר בברזל, מטפל 
בדלקות מעיים, מפחית אלרגיות במערכת הנשימה ומסייע 

לאטופיק דרמטיטיס. 
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ננו עוזרר

רכיבים: עוזרר.

מינון: 2 מ"ל ביום. ניתן לחלק את המינון לפעמיים ביום.

ניתן למהול במים

יש לצרוך עד 6 חודשים מפתיחת הבקבוק.

פעילות עיקרית
מגן ומחזק את שריר הלב, מרחיב כלי דם, משפר זרימת דם 

היקפית, מוריד לחץ דם, מפחית שומנים בדם.
נוזלית,  בגרסה  ננוטבע  המיוצר בטכנולוגיית  העוזרר  צמח 

המכילה ריכוז גבוה של חומרים פעילים.

יתרונות המוצר 
בגוף,  ומאזן את כלי הדם  הוא צמח המרחיב  צמח העוזרר 
פלבונואידים,  בעיקר  הינם  שבסרפד  הפעילים  החומרים 
המיוצרת  הנוזלית  בגרסה  ואנתוציאנינים.  גליקוזידים 
בעיקר  מהירה  השפעה  לראות  ניתן  ננוטבע  בטכנולוגיית 
בחיזוק שריר הלב ושיפור זרימת הדם יחד עם השפעה על 

איזון לחץ דם.

תכלית רכיבי הצמח
את  ומחזק  מגן  דם,  לחץ  רמת  ומאזן  הדם  כלי  את  מרחיב 
שריר הלב ומשפר את זרימת הדם. מטפל בעיקר במחלות 
לב שונות והפרעות קצב לב, מסייע לבעיות טרשת נפוצה 

ומפחית את תסמיני גיל המעבר. 
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ננו עלי זית

רכיבים:  עלי זית.

מינון: 2 מ"ל ביום. ניתן לחלק את המינון לפעמיים ביום.

ניתן למהול במים

יש לצרוך עד 6 חודשים מפתיחת הבקבוק.

פעילות עיקרית
מוריד לחץ דם, מאזן רמות סוכר בדם, מפחית רמות שומנים 

בדם.
צמח עלי הזית המיוצר בטכנולוגיית ננוטבע בגרסה נוזלית, 

המכילה ריכוז גבוה של חומרים פעילים.

יתרונות המוצר
 עלי הזית הינו צמח המסייע רבות לשיפור זרימה והרחבת כלי 
הדם והרגעה כללית, החומרים הפעילים שבעלי הזית הינם 
וסוגים של פלבונואידים.   בעיקר מונוטרפנים אירידואידים 
בגרסה הנוזלית המיוצרת בטכנולוגיית ננוטבע ניתן לראות 
השפעה מהירה בעיקר בהרחבה ושיפור של זרימת הדם יחד 

עם השפעה על איזון לחץ דם.

תכלית רכיבי הצמח
הפחתת שומנים בדם ומסייע באיזון לחץ דם, מאזן בעיות 
קצב לב ודופק מהיר, מפחית חרדה ומשמש להרגעה. מאזן 
את  מאזן  ומיגרנות,  ראש  לכאבי  מסייע  בדם,  סוכר  רמת 

מערכת העצבים. 
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ננו קורנית

רכיבים: קורנית.

מינון: 2 מ"ל ביום. ניתן לחלק את המינון לפעמיים ביום.

ניתן למהול במים

יש לצרוך עד 6 חודשים מפתיחת הבקבוק.

פעילות עיקרית
פטרייתי,  אנטי  טפילי,  אנטי  ויראלי,  אנטי  חיידקי,  אנטי   

משפר תהליכי עיכול, נוגד עווית, מחטא, מכייח.
צמח הקורנית )טימין( המיוצר בטכנולוגיית ננוטבע בגרסה 

נוזלית, המכילה ריכוז גבוה של חומרים פעילים.

יתרונות המוצר 
החומרים הפעילים שבצמח הקורנית כמו שמן נדיף, פנולים, 
בגרסה  גבוה  בריכוז  מופיעים  ופלבונואידים  טריטרפנים 
הנוזלית של הצמח בטכנולוגיית ננוטבע ויש להם השפעה 
המעיים  שפעול  ברונכיט,  וסוגי  שיעול  על  יחסית  מהירה 

וטיפול בכאבי בטן, בעיות ספיגה ומעי רגיז.

תכלית רכיבי הצמח 
הנשימה,  דרכי  את  ומחטא  החיסונית  המערכת  את  מחזק 
קוטל תולעים במעיים ומפחית גזים ונפיחות בבטן. מסייע 
במקרים של דלקות גרון, שיעול וליחה, אסטמה וברונכיט, 

מתאים גם להצטננות והתמודדות 
עם שפעת.
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ננו קינמון

רכיבים: קינמון

מינון: 2 מ"ל ביום. ניתן לחלק את המינון לפעמיים ביום

ניתן למהול במים

יש לצרוך עד 6 חודשים מפתיחת הבקבוק.

פעילות עיקרית
מוריד רמות סוכר בדם, מסייע בזמן שפעת, הצטננות, מונע 
בגרסה  ננוטבע  בטכנולוגיית  המיוצר  קינמון  צמח  גזים. 

נוזלית, המכילה ריכוז גבוה של חומרים פעילים.

יתרונות המוצר: 
כבר  רפואיים  שימושים  למגוון  מיועדים  הקינמון  מקלות 
הכוללים שמן  הפעילים שבקינמון  החומרים  עברו,  בשנים 
מסייעים  ומונוטרפנים  פרואנטוציאנידים  טאנינים,  נדיף, 
בגרסה הנוזלית המכילה ריכוז באחוזים גבוהים של החומרים 
וכולסטרול  סוכר  לבעיות  ומסייעים  שבמוצר.  הפעילים 

והתמודדות עם שפעת וחיזוק המערכת החיסונית.

תכלית רכיבי הצמח: 
בכבד  תומך  וכולסטרול,  בדם  סוכר  רמת  לאיזון  מסייע 
על הלב, מחזק את המערכת  רעלים. שומר  לניקוי  ומסייע 
מסייע  העיכול.  מערכת  תפקוד  את  ומשפר  החיסונית 

במצבים של גסטריטיס והתמודדות עם שפעת.   
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ננו רודיולה

רכיבים: רודיולה.

מינון: 2 מ"ל ביום. ניתן לחלק את המינון לפעמיים ביום.

ניתן למהול במים

יש לצרוך עד 6 חודשים מפתיחת הבקבוק.

פעילות עיקרית 
מחזק את מערכת העצבים, נוגד דיכאון, מרגיע, נוגד דלקת, 

נוגד חמצון, אנטי סרטני, מחזק כללי.
צמח הרודיולה המיוצר בטכנולוגיית ננוטבע בגרסה נוזלית, 

המכילה ריכוז גבוה של חומרים פעילים.

יתרונות המוצר 
המסייעים  ושונים  רבים  פעילים  חומרים  ישנם  ברודיולה 
הללו  החומרים  ודיכאון,  חרדה  מתח  של  רבים  במקרים 
אף ממריצים את כלי הדם ומעלים את מצב הרוח. בגרסה 
האפשרות  ניתנת  ננוטבע  בטכנולוגיית  המיוצרת  הנוזלית 
שימוש  ידי  על  נרחב  בעיות  למגוון  מערכתי  באופן  לסייע 
במגוון החומרים הפעילים שבצמח והטמעתם בתוך התאים.

תכלית רכיבי הצמח
החיסונית,  המערכת  את  ומחזק  העצבים  מערכת  את  מאזן 
מסייע בהפחתה של חרדות ודיכאון ומשפר און גברי, ממריץ 

ומעלה את מצב הרוח ורמות האנרגיה.  
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פעילות עיקרית 
פטרייתי,  אנטי  חיידקי,  אנטי  ויראלי,  אנטי  דלקתי,  אנטי 
ופעילות  זיכרון  משפר  רוח,  מצב  מרומם  סרטני,  אנטי 
קוגניטיבית, משפר תהליכי עיכול וספיגה, משפר זרימת דם 

היקפית, מפיג גזים, מגן ומשקם כבד, נוגד חמצון.
צמח הרוזמרין המיוצר בטכנולוגיית ננוטבע בגרסה נוזלית, 

המכילה ריכוז גבוה של חומרים פעילים.

יתרונות המוצר
הרוזמרין הינו צמח יעיל במיוחד בעל חומרים פעילים כמו 
שמן נדיף, דיטרפנים ופלבונואידים המסייעים רבות לניקוי 
רעלים ולשיפור זרימת הדם. המיוצרת בטכנולוגיית ננוטבע 
זרימת  לניקוי רעלים, כאבי ראש,  ניתנת האפשרות לסייע 
החומרים  במגוון  שימוש  ידי  על  קוגניטיביות  ויכולות  גם 

הפעילים שבצמח והטמעתם בתוך התאים.  

תכלית רכיבי הצמח
השיער,  שורשי  וחיזוק  רעלים  לניקוי  משמעותית  מסייע 
מסייע  העצבים.  מערכת  את  ומאזן  הדם  זרימת  את  משפר 
קוגניטיביות  יכולות  מחזק  ומיגרנות,  ראש  בכאבי  לטיפול 

ממריץ ומשפר את מצב הרוח.

ננו רוזמרין

רכיבים: רוזמרין

מינון: 2 מ"ל ביום. ניתן לחלק את המינון לפעמיים ביום.

ניתן למהול במים

יש לצרוך עד 6 חודשים מפתיחת הבקבוק.
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ננו ריישי

רכיבים: ריישי.

מינון: 2 מ"ל ביום. ניתן לחלק את המינון לפעמיים ביום.

ניתן למהול במים

יש לצרוך עד 6 חודשים מפתיחת הבקבוק.

פעילות עיקרית
 מחזק מערכת חיסון, מוריד רמות סוכר בדם, מחזק פעילות 
עצבית, מפחית רמות שומנים בדם, מגן רקמות כבד, נוגד 

קרישה, אנטי סרטני.
בגרסה  ננוטבע  בטכנולוגיית  המיוצרת  הריישי  פטריית 

נוזלית, כשהיא מכילה ריכוז גבוה של חומרים פעילים.

יתרונות המוצר
בפטריית הריישי ישנם חומרים פעילים שונים בעיקר כמו 
פוליסכרידים, טריטרפנים, סטרולים, פלבונואידים וחומצות 
של  והטמעה  גבוה  ובריכוז  אדפטוגנית  היא  שונות.  אמינו 
יחסית  מהיר  וסיוע  שיפור  לראות  ניתן  הפעילים  החומרים 
שינה  נדודי  חרדות,  על  הקלה  האדרנל,  בלוטת  בשיפור 

וסטרס מתמשך. 

תכלית רכיבי הפטרייה
העצבים,  מערכת  את  ומאזנת  האדרנל  בלוטת  את  מחזקת 
החיסונית.  המערכת  את  ומחזקת  רעלים  לניקוי  מסייעת 
מפחיתה רמת כולסטרול וסוכר בדם, מסייעת להפחתה של 
חרדות ולהקלה בנדודי שינה וסטרס מתמשך. משפרת את 

האון הגברי, ממריצה ומעלה את רמות האנרגיה בגוף. 
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ננו שבטבט

רכיבים: שבטבט.

מינון: 2 מ"ל ביום. ניתן לחלק את המינון לפעמיים ביום.

ניתן למהול במים

יש לצרוך עד 6 חודשים מפתיחת הבקבוק.

פעילות עיקרית
נוגד דלקת, ממיס אבנים בכליות ובדרכי השתן, נוגד חמצון.

צמח השבטבט המיוצר בטכנולוגיית ננוטבע בגרסה נוזלית, 
המכילה ריכוז גבוה של חומרים פעילים.

יתרונות המוצר
להשלמה  משמעותית  בצורה  המסייע  צמח  הוא  שבטבט 
של חוסרי מינרלים בגוף, החומרים הפעילים שבצמח כמו 
ומינרלים  טאנינים  טריטרפנים,  פנולים,  פלבונואידים, 
בטכנולוגיית  המיוצרת  הנוזלית  בגרסה  מסייעים  חיוניים 
ננוטבע להשפעה ולהקלה על בעיות אנטי דלקתיות בעיקר 
במערכת השתן עקב הטמעה מהירה של החומרים הפעילים 

החיוניים בתוך התאים. 

תכלית רכיבי הצמח
את  מוריד  שתן,  בדרכי  דלקות  של  לבעיות  בעיקר  מסייע 
רמת הדלקתיות ומחזק את שלפוחית השתן, מסייע לטיפול 

בפרוסטטה ובריחת שתן. 
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ננו שיח אברהם

רכיבים: שיח אברהם.

מינון: 2 מ"ל ביום. ניתן לחלק את המינון לפעמיים ביום.

ניתן למהול במים

יש לצרוך עד 6 חודשים מפתיחת הבקבוק.

פעילות עיקרית: 
מעכב  אם,  חלב  ייצור  מגביר  פוריות,  ומקדם  וסת  מסדיר 
פרולקטין, מעלה רמות פרוגסטרון, משכך כאבי וסת, מגביר 

תהליכי עיכול וספיגה, נוגד דיכאון, מרגיע, נוגד עווית. 
בגרסה  ננוטבע  בטכנולוגיית  המיוצר  אברהם  השיח  צמח 

נוזלית, המכילה ריכוז גבוה של חומרים פעילים.

יתרונות המוצר: 
שיח אברהם הינו צמח בעל היסטוריה רפואית פרמקולוגית 
בעיקר בתחום של איזון הורמונלי לנשים. הוא מכיל חומרים 
ופלבונואידים  דיטרפנים  של  מגוון  כמו  רבים  פעילים 
כאשר  משמעותית  בצורה  לסייע  מצליחים  גבוה  שבריכוז 
החומרים הפעילים מוטמעים בתוך התאים לאיזון הורמונלי, 

תסמונת קדם ווסתית ובבעיות הורמונליות שונות.

תכלית רכיבי הצמח: 
נשים,  אצל  ההורמונלית  המערכת  באיזון  בעיקר  מסייע 
ווסת לא סדר ותסמונת  מגביר את הפוריות ומסייע באיזון 
קדם ווסתית. מטפל בשחלות פוליציסטיות ואנדומטריוזיס, 

מגביר את רמת הליבידו הנשית. 
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ננו ולריאן

רכיבים:  ולריאן.

מינון: 2 מ"ל ביום. ניתן לחלק את המינון לפעמיים ביום.

ניתן למהול במים

יש לצרוך עד 6 חודשים מפתיחת הבקבוק.

פעילות עיקרית
מפחית חרדה, מפחית לחץ דם, כאבי ראש, מרגיע.

צמח הוולריאן המיוצר בטכנולוגיית ננוטבע בגרסה נוזלית, 
המכילה ריכוז גבוה של חומרים פעילים.

יתרונות המוצר
מונוטרפנים,  הכוללים  הולריאן  בצמח  הפעילים  החומרים 
משמעותית  בצורה  מסייעים  אירידואידים  ססקוויטרפנים, 
דיכאון  רגיז,  מעי  של  ובבעיות  וחרדות  לחץ  של  לבעיות 
ההשפעה  באה  ננוטבע  של  הנוזלית  בגרסה  ראש.  וכאבי 
בעיקר לידי ביטוי בבעיות הללו ובסיוע משמעותי לסובלים 

מנדודי שינה. 

תכלית רכיבי הצמח
לסובלים  להירדמות  ומסייע  העצבים  מערכת  את  מאזן 
מסייע  ומיגרנות,  חרדות  ומפחית  ממריץ  שינה,  מנדודי 

להורדת מתח נפשי.  
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ננו שן ארי

רכיבים: שן ארי.

מינון: 2 מ"ל ביום. ניתן לחלק את המינון לפעמיים ביום.

ניתן למהול במים

יש לצרוך עד 6 חודשים מפתיחת הבקבוק.

פעילות עיקרית
מגביר  ועיכול,  כבד, משפר תהליכי ספיגה  פעילות  מגביר 
ייצור והפרשת מיצי מרה, משקם רקמות כבד, נוגד דלקת, 

משלשל עדין.
צמח שן הארי המיוצר בטכנולוגיית ננוטבע בגרסה נוזלית, 

המכילה ריכוז גבוה של חומרים פעילים. 

יתרונות המוצר: 
להשלמת  ומסייע  רבים  מינרלים  המכיל  צמח  הוא  ארי  שן 
בצמח  הפעילים  החומרים  מינרלים,  של  חיוניים  חוסרים 
פנולים  טריטרפרנים,  סטרולים,  ססקוויטרפנים,  כמו 
ופלבונואידים מסייעים לניקוי רעלים, טיפול בכבד, הפחתת 

כולסטרול ושפעול מערכת העיכול.

תכלית רכיבי הצמח: 
רמת  מוריד  הכבד.  את  ומשקם  מגן  רעלים,  לניקוי  מסייע 
בלוטות  ומשחרר  העיכול  מערכת  את  ממריץ  כולסטרול, 
המרה,  ובכיס  בכבד  לדלקות  מסייע  מוגדלות.  לימפומה 
מטפל בבעיות ספיגה, עצירות ומפחית גזים ונפיחות בבטן, 

מסייע לפסוריאזיס.    
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ננו כורכום

רכיבים:  שורש כורכום.

מינון: 2 מ"ל ביום. ניתן לחלק את המינון לפעמיים ביום.

ניתן למהול במים

יש לצרוך עד 6 חודשים מפתיחת הבקבוק.

פעילות עיקרית
נוגד  דם,  מדלל  בדם,  שומנים  רמות  מוריד  חמצון,  נוגד 
דלקת, נוגד גידולים, אנטי-סרטני ואנטי-בקטריאלי. שורש 
המכילה  נוזלית  בגרסה  ננו  בטכנולגיית  מיוצר  הכורכום 

ריכוז גבוה של חומרים פעילים, ויכולת ספיגה מוגברת. 

יתרונות המוצר
וכולסטרול  שומנים  רמות  להוריד  פועל  הכורכום  שורש 
דלקת,  נוגד  רקמות,  מעודד התחדשות  מרה,  ממריץ  בדם, 
קיבה,  ממריץ  אנטי-סרטני,  תיאבון,  מגביר  קרישה,  נוגד 
מסדיר מחזור חודשי, משפר זרימת דם היקפית, משקם ומגן 

על כבד, נוגד חמצון.

תכלית רכיבי הצמח
הכורכום מסייע במקרים של מחלות מעיים דלקתיות, יתר 
אי-סדירות  )חיצוני(,  פציעות  דם,  קרישת  יתר  כולסטרול, 
מחזור חודשי, בחילות, דלקת המעי הגס )קוליטיס(, דלקת 
המעי הדק )מחלת קרוהן(, דלקת כיס\דרכי המרה, חולשת 
מערכת העיכול, יתר שומנים בדם, כבד שומני, כיב פפטי 
ליקויים  ההיקפית,  הדם  באספקת  ליקויים  )אולקוס(, 
בתפקודי הכבד, מחלות דלקתיות של רקמת החיבור, פינוי 
רעלים )דה-טוקסיפיקציה(, פסוריאזיס, קשיי עיכול, שיגדון 

)גאוט( ועוד.
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מהי פיברומיאלגיה?
בכאבי  המתבטאת  בריאותית  בעיה  היא  פיברומיאלגיה 
שרירים מתמשכים – כרוניים – המופיעים ללא סיבה נראית 

לעין. הכאב יכול להופיע בכל אזורי הגוף.

האם פיברומיאלגיה קשורה למחלות נוספות?
התשישות  לתסמונת  מאוד  קשורה  פיברומיאלגיה  בהחלט. 
חרדה,  הרגיז,  המעי  תסמונת  בשינה,  הפרעות  הכרונית, 
לב  פעימות  זיכרון, סחרחורות,  בעיות  ריכוז,  דיכאון, קשיי 
חזקות, תחושת נימול בעור, כאבי ראש, תסמונת קדם וסתית 

.)TMJ( תסמונת מפרק הלסת ,)PMS(

מהם הגורמים לפיברומיאלגיה?
ברוב  הפיברומיאלגיה.  למחלת  הגורמים  לגבי  הסכמה  אין 
למחלה,  המובילים  גורמים  של  בשילוב  מדובר  המקרים 
איזון  חוסר  שינה,  הפרעות  מתמשך,  נפשי  מתח  ביניהם: 
וחוסר  – בעיקר תת פעילות של בלוטת התריס  הורמונאלי 
איזון ביחס אסטרוגן-פרוגסטרון, הצטברות של רעלים בגוף, 
אלרגיות  הקנדידה,  פטריית  התרבות  תזונתיים,  חסרים 
למזון, חוסר באיזון חיידקי המעיים, חוסר איזון כימי במוח 

וזיהומים כרוניים.

הטיפול הקונבנציונאלי המקובל לפיברומיאלגיה:
אלטרול – שייך לקבוצת 'מעכבי ספיגת מונואמין' המשפיע 

על מערכת העצבים המרכזית.
ניתן גם לטיפול נגד דיכאון.

בפה,  יובש   – לצרכן(  עלון  )לפי  אפשריות  לוואי  תופעות 
בעין,  האישונים  הרחבת  ראיה,  טשטוש  בחילה,  שלשול, 
דיסאוריינטציה,  נמנום, כאב ראש, בלבול,  תחושת עקצוץ, 
חלום  אי-שקט,  שינה,  חוסר  סחרחורת,  התרגשות,  הזיות, 
בלהות, חולשה, קשיים בריכוז, חוסר קואורדינציה, חרדה, 
במשקל,  עליה  תיאבון,  חוסר  בטן,  כאבי  בפה,  רע  טעם 
נשירת  מוגברת,  הזעה  חולי, צהבת, הצהבת העור,  תחושת 
שיער, צלצולים באוזניים, קצב לב לא סדיר, )פלפיטציות(, 
הדם,  בלחץ  עליה  או  חמור  דם  לחץ  תת  עילפון,  תחושת 
שינוי  או  חזה  הגדלת  המיני,  בחשק  או  בתפקוד  הפרעות 

ברמות הסוכר בדם.

Ph.D ד"ר אור בן עוזיאל נטורופת

פיברומיאלגיה

ליריקה )פרגבלין( - משפיע על מערכת העצבים המרכזית 
על ידי עיכוב של מתווכים עצביים.

תופעות לוואי שכיחות )לפי עלון לצרכן( – תיאבון מוגבר, 
ירידה  התמצאות,  קשיי  בלבול,  רוח,  התרוממות  תחושת 
בחשק המיני, עצבנות, גמלוניות, הפרעה בריכוז או בזיכרון, 
איבוד זיכרון, רעד, הפרעה בדיבור, חוסר/קהות בתחושה, 
תחושת עקצוץ, טשטוש, רדמת, נדודי שינה, עייפות, תחושה 
הפרעות  ורטיגו,  כפולה,  ראייה  ראייה,  טשטוש  משונה, 
בשיווי המשקל, נפילות, יובש בפה, עצירות, הקאות, גזים, 
שלשול, בחילות, בטן נפוחה, בעיות זקפה, נפיחות של הגוף 
עלייה  חריג,  הליכה  סגנון  שכרות,  תחושת  הגפיים,  כולל 
גב  כאבי  מפרקים,  כאב  שרירים,  התכווצויות  במשקל, 

וגפיים, כאב גרון.

הטיפול הטבעי המקובל לפיברומיאלגיה:
הטיפול כולל תזונה נכונה, פעילות גופנית מבוקרת, תוספי 

תזונה וצמחי מרפא.

תזונה – יש לצרוך מזון מלא ולא מעובד או משומר, ירקות 
שומן  נטול  חלבון  במינרלים,  העשירים  ומזונות  טריים 
וחומצות שומן חיוניות. יש להימנע מצריכת קפאין המפריע 
מטוגנים  מזונות  שמן,  בשר  מינרלים,  של  תקינה  לספיגה 
ומוצרי חלב. מזונות אלה מלבים את הדלקות, מעצימים את 
גורם  לבן  סוכר  השינה.  נדודי  את  מחריפים  ואף  הכאבים 
הפרעות  החיסונית,  המערכת  להחלשת  הכאב,  להעצמת 
של  יתר  התרבות  ומעודד  בגוף  האנרגיה  דלדול  שינה, 

פטריית הקנדידה.

מרכזי  נדבך  הינה  הגופנית  הפעילות   – גופנית  פעילות 
בטיפול בפיברומיאלגיה. יש להעדיף פעילות אירובית כגון: 
תכנית  לבנות  חשוב  אופניים.  על  רכיבה  או  שחיה  הליכה, 

הדרגתית, וחשוב עוד יותר להתמיד בה.

וצמחי המרפא  תוספי תזונה וצמחי מרפא – תוספי התזונה 
ויטמינים,  מינרלים,  מכילים  בפיברומיאלגיה  לטיפול 
חומצות שומן איכותיות, חומצות אמינו, רכיבים לניקוי הגוף 
החמצן  והגברת  במוח  העצבית  ההולכה  הגברת  מרעלים, 

וייצור האנרגיה בתאים.

תוסף מומלץ: ננו מינרול
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הסדרה הלבנה
תוספי התזונה של ננו-טבע אינם תרופה ואינם מיועדים לרפא, לטפל, לאבחן או למנוע מחלה כלשהי. בכל בעיה רפואית, יש להתייעץ עם רופא 

מומחה. מוצרי ננו-טבע מיוצרים במפעל מורשה על ידי משרד הבריאות ועל פי התקנים המתחייבים לייצור תוספי תזונה.
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ננו ביוטין

תכלית רכיבי הפורמולה: 
הציפורניים,  על  שומר  השיער,  ומראה  צמיחת  את  משפר 
איבוד  של  במקרים  מסייע  ועייפות,  כללית  חולשה  מונע 

תיאבון ודיכאון.  

רכיבים: ויטמין H ביוטין.

מינון: 1 מ"ל ביום. 

ניתן למהול במים

יש לצרוך עד 6 חודשים מפתיחת הבקבוק.
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A ויטמין

תכלית רכיבי הפורמולה: 
חיזוק המערכת החיסונית, חיוני לעיניים לצמיחה והתפתחות 
הרקמות  על  שומר  חופשיים,  ברדיקלים  נלחם  תקינה, 
ומסייע במעבר הברזל לתאי הדם האדומים  הריריות בגוף 

וייצור מולקולות המוגלובין.

.A רכיבים: ויטמין

מינון:  1 מ"ל ביום. 

ניתן למהול במים

יש לצרוך עד 6 חודשים מפתיחת הבקבוק.
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B12 ויטמין

תכלית רכיבי הפורמולה: 
חיונית לצמיחה ולהתפתחות החומר הגנטי של התאים וייצור 
מערכות  ותפקוד  איזון  על  שומר  האדומות,  הדם  כדוריות 
מסייע  מגלובלסטית,  אנמיה  של  במקרים  מטפל  הגוף, 
מולדים  ופגמים  הפלות  מונע  דם,  וכלי  לב  מחלות  לריפוי 
אצל נשים הרות, מונע הפרעות במערכת העיכול, שומר על 
תאי הזיכרון במוח, מייצר סרוטונין ובעל השפעה על מצב 

הרוח, מונע טרשת נפוצה, פרקינסון ופיברומיאלגיה.   

.B12 רכיבים: ויטמין

מינון: 1 מ"ל ביום. 

ניתן למהול במים

יש לצרוך עד 6 חודשים מפתיחת הבקבוק.
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C ויטמין

תכלית רכיבי הפורמולה: 
המערכת  חיזוק  העור,  רקמות  על  ושמירה  לבנייה  חיונית 
חורף  מחלות  מול  ההתמודדות  יכולת  והגברת  החיסונית 
הדם  כדוריות  של  התקין  לתפקוד  חיוני  קורונה,  ונגיפי 
מסייע  החיסונית,  במערכת  מרכזי  רכיב  המהוות  הלבנות 
לבנים  דם  תאי  של  לפעילות  ותורם  נוגדנים  לייצר  לגוף 

ומעלה את הספיגה בגוף של ברזל, סידן ואבץ.  

.C רכיבים: ויטמין

מינון: 2 מ"ל ביום. 

ניתן למהול במים

יש לצרוך עד 6 חודשים מפתיחת הבקבוק.

ם
פי
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 נ

ם
טי

פר
ל



75

D ויטמין

.
תכלית רכיבי הפורמולה: 

חיונית לשמירה על מערכות הגוף ובריאות העצמות, מעודד 
ספיגה של סידן ממערכת העיכול, שומר על רמות תקינות 
העצם,  פירוק  את  מפחית  ובעצמות.  בדם  וזרחן  סידן  של 
ונגיפי  חורף  מחלות  מול  ההתמודדות  יכולת  את  מגביר 

קורונה, מגן על מערכת הנשימה, הלב והמוח.

.D רכיבים: ויטמין

מינון: 1 מ"ל ביום. 

ניתן למהול במים

יש לצרוך עד 6 חודשים מפתיחת הבקבוק.
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B ננו קומפלקס

תכלית רכיבי הפורמולה: 
חיונית לשמירה על תפקוד תקין של מערכת העצבים, מסייע 
לגוף להמיר גלוקוז לאנרגיה ונחוץ לבריאות המוח השרירים 
אצל  תקינה  והתפתחות  לצמיחה  קריטי  מרכיב  והעצבים. 
ילדים ולתפקוד תקין של תאים בגוף, מונע אנמיה ומשפר 

את תפקוד מערכת העיכול.

 ,B5 ויטמין   ,B3 ויטמין   ,B2 ויטמין   ,B1 ויטמין  רכיבים: 
 –  B9 ויטמין  )מתילקובלמין(,   –  B12 ויטמין   ,B6 ויטמין 

)חומצה פולית(, ויטמין H ביוטין.

מינון: 2 מ"ל ביום.

ניתן למהול במים

יש לצרוך עד 6 חודשים מפתיחת הבקבוק.
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B9 מתיל פולאט

תכלית רכיבי הפורמולה: 
חומצות  יצירת   ,DNA ליצירת  בגוף  חיונית  פולית  חומצה 
אמינו )חלבונים(, ייצור מלטונין ומולקולות חשובות נוספות. 
מתיל פולאט )Folate( הינה הנגזרת הטבעית והפעילה של 
ספיגה  מתאפשרת  זו  בתצורה  פולית(  )חומצה   B9 ויטמין 

גבוהה.

רכיבים: חומצה פולית B9 בנגזרת מתיל פולאט.

מינון: 1 מ"ל ביום.

ניתן למהול במים

יש לצרוך עד 6 חודשים מפתיחת הבקבוק.
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אבץ פלוס

תכלית רכיבי הפורמולה: 
האבץ מעורב בלמעלה מ-200 תגובות אנזימתיות. הוא מעורב 
הורמונים  של  ליצירה  ודרוש  החיסונית  המערכת  בתפקוד 
רבים, לריפוי העור, לצמיחה, לראייה, לחילוף חומרים של 
הסוכר בדם,להתפתחות מערכת הרבייה ולפריון. האבץ אף 

פועל כנוגד חמצון. חוסר באבץ בא לידי ביטוי בנשירת
המערכת  של  לקוי  תפקוד  פצעים,  בהגלדת  עיכוב  שיער, 
שכליותוהופעת  בעיות  עור,  בעיות  שלשול,  החיסונית, 
נקודות לבנות על הציפורניים. במינון גבוה מאוד לאורך זמן 

עלול לגרום לדיכוי של המערכת החיסונית.

D ויטמין , C רכיבים: אבץ, ויטמין

מינון: 1 מ"ל ביום. 

ניתן למהול במים

יש לצרוך עד 6 חודשים מפתיחת הבקבוק.
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ברזל פלוס

תכלית רכיבי הפורמולה: 
לתאים,  חמצן  אספקת  לצורך  המוגלובין  ביצירת  תפקיד 
המערכת  של  תקין  תפקוד  על  ובשמירה  קולגן  ביצירת 
מוגברת,  בעייפות  ביטוי  לידי  בא  בברזל  חוסר  החיסונית. 
בחיוורון, בליקויים בזיכרון ובריכוז, בעיכובים בהתפתחות, 
בהפרעות התנהגותיות, בהצטננויות כרוניות ובחולשה של 
כדי  יותר  ולא  מומלץ  מינון  ליטול  יש  החיסונית.  המערכת 

למנוע הרעלת ברזל.

C רכיבים: ברזל , ויטמין

מינון: 1 מ"ל ביום.

ניתן למהול במים

יש לצרוך עד 6 חודשים מפתיחת הבקבוק.



80

שיטות  להתפתח  התחילו  כאשר  מאוד  התפתח  התחום 
לשימור מזון ולהבטחת ביטחון הציבור, מכיוון שלפני מאות 

שנים מערכת המזון הייתה שונה מאוד ממה שהיא היום.
צרכיהם  את  השלימו  ודגנים,  סוכר  קמח,  קנו  הכפר  אנשי 
ובתוספת  ליקטו,  או  גידלו  שהם  וירקות  פירות  בעזרת 
בתוצרתם. והשתמשו  בייתו  הם  אותם  חיים   בעלי 

אנשי העיר קנו את המוצרים הללו בשווקי איכרים, מסורת 
שנמשכת גם היום במקומות מסוימים. וכך פעלה לה שיטת 

'סחר החליפין' בעולם המזון של אז...
מזון,  לשימור  רבות  שיטות  פותחו  ההיסטוריה  במהלך 
המון  ועוד  בשמש  וירקות  פירות  ייבוש  בשר,  המלחת 
ואחרות... כאלו  בצורות  המזון  לשימור  שונות   טכניקות 

פיתח  הצרפתי  אפרט  ניקולס  ה-19  המאה  בתחילת 
הוא  כך  בזכות  זכוכית,  בצנצנות  מזון  לשימור  שיטה 
המזון. מדעי  כאבי  שאומרים  ויש  השימורים,  כאבי   נודע 
אנשי  כיום  לומדים  שאותו  למקצוע  המדויקת  ההגדרה 
מזון  טכנולוגיית  מזון".  "טכנולוגיית  הינו  המזון  מדעי 
בתחומי  מזון.  שימור  מאשר  יותר  הרבה  כוללת  מודרנית 
את  מתכננים  חדשים,  מוצרים  מפתחים  כיום  הפעילות 
תהליכי היצור למזונות אלו, בוחרים חומרי אריזה, לומדים 
חיי מדף של מוצרים, מבצעים הערכות תחושתיות )מבחני 

אורגנולפטיקה(, בדיקות מיקרוביאליות וכימיות.

ישנו  הנדסה.  כמו  יישומי,  למדע  נחשבים  המזון  מדעי 
שימוש בידע מכמה תחומים, ועושים בו שימוש כדי לפתור 
בעקרונות  מאוד  בקיאים  מזון  מדעני  מעשיות.  בעיות 
המיקרוביולוגיה, כימיה ופיזיקה. כיוון שבטיחות המזון היא 
הדאגה העיקרית של כולנו, טכנולוגים פועלים על מנת לוודא 

שהמוצרים אינם מזוהמים בחיידקים או בחומרים מזיקים.

כיצד ומתי פרצו תוספי התזונה לחיינו?
חיוניים  תזונה  רכיבי   3 רק  זוהו  ה-20  המאה  בתחילת 
והיגיינה  תברואה  ושומן.  פחמימות  חלבון,  במזון: 
היה  והפתרון  מחלה,  לכל  כשורש  נתפשו  לקויה 
ורעלים. עובש  מחיידקים,  להיפטר  כדי  מזון   עיקור 
אורז היה מלוטש, ודגנים אחרים נטחנו כדי לחסל קליפות. 
מזיקות  השלכות  כמה  היו  המדף,  חיי  הארכת  למרות  אבל 
הוויטמינים  עיבוד  תקופה.  באותה  ידועות  היו  שלא  רבות, 
והריסתם )ויטמין B( הביא לשכיחות גבוהה של שתי מחלות, 
פלגרה וצפדינה. היה ניכר בצורה די ברורה, שמי שחלו היו 
פגעו  )ובכך  החלב  את  שעיקרו  אמידות  אוכלוסיות  דווקא 
"לאוכל  גישה  בעלי  היו  הם  שדווקא  למרות   )C בוויטמין 

הטוב ביותר".
הבינו  הם  הללו  הבעיות  את  לפתור  ניסו  מדענים  כאשר 
שהמזון מכיל יותר מ-3 רכיבי הזנה. את התרכובות החדשות 

יקרת שכטר  טכנולוגית מזון –  קוסט תעשיות טבע בע"מ 

 טכנולוגיות המזון 
– הדור הבא

מדעי המזון הוא תחום שלם בפני עצמו העוסק בכל ההיבטים הטכניים של המזון. החל בקציר 
או שחיטה וכלה בבישול וצריכה. הוא משלב ידע בתחומי הכימיה, ההנדסה הביולוגיה והתזונה 

כדי לשמר, לעבד, לארוז ולשווק מזון מזין, בריא, איכותי ובטוח לשימוש.
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הללו הם כינו בשם "חומרי עזר". קזימר פאנק כינה חומרים 
אלו בשם "ויטמין" ב-1912. פאנק, אשר לו מייחסים את גילוי 
הוויטמינים, הציע את הרעיון שניתן לרפא מחלות באמצעות 

חומרים מזינים.
יותר  ומאוחר  ממזון  הוויטמינים  הופקו  הדרך  בתחילת 
יצרנים  ישנם  היום  שעד  למרות  סינטטי  לייצור  עברו  הם 
תוספי  יצרני  טכנולוגית,  מבחינה  השיטות.  ב-2  שעובדים 
)קפסולות,  מוצרים  של  רחב  מגוון  כיום  מייצרים  התזונה 

מיצוי נוזלי, טינקטורות ואבקות(.
ניתן  התזונה  תוספי  בעולם  המזון  טכנולוגיית  אתגרי  על 
ובטוח  איכותי  גלם  חומר  השגת  אתגר  את  גם  למנות 
מינימום  עם  אפקטיבי  תהליך  על  הקפדה  מתוך  לשימוש, 
המוצר. ובטיחות  איכות  על  מיוחדת  דגש  ושימת   פחת 

מאחר  הטעם,  בשיפור  גם  ביטוי  לידי  בא  האיכות,  אתגר 
צורך  יש  שעליו  טוב  לא  טעם  ישנו  מסוימים  ולתוספים 
טעם  בתמציות  להשתמש  בעיה  ישנה  מאידך  להתגבר. 

סינטטיות, על מנת לא לפגוע "בטבעיות" המוצר.
בקלות  להתקלקל  נוטים  מים,  בסיס  על  מסוימים  מוצרים 
ולכן פעמים רבות יש צורך להוסיף להם חומרים משמרים – 

מה שפוגע שוב באיכות המוצר הטבעי.
נחשבים  תזונה  תוספי  הצורכים  האנשים  מקהל  גדול  חלק 
נשים  )מבוגרים,  יתר  רגישות  בעלות  אוכלוסייה  לקבוצות 
בהריון, פעוטות, אנשים עם מערכת חיסון מוחלשת(. על כן, 

תהליך ייצור תוספי תזונה דורש הקפדה יתרה מהרגיל.
לא  התזונה,  תוספי  בעולם  ובפרט  המזון  תעשיית  בתחום 
עבודה  שיטות  להן  מתפתחות  הזמן  וכל  במקום  דורכים 

ייחודיות, תהליכים ומוצרים חדשים.
בקצב  צומחת   food tech-ה תעשיית  ממש  אלו  בימים 
ההייטק,  טכנולוגיה מתחום  בשילוב  הזנק,  חברות  מסחרר. 

מצעידות את התעשייה אל הדור הבא. 
בשר  המציעות  חברות  של  רחב  מגוון  למנות  ניתן  ביניהן 
מתורבת. מעבר להפסקת פגיעה בבעלי חיים, ישנה הסתכלות 
על צורך עתידי ביצור מזון בר קיימא, כזה שיוכל להצעיד 

את האנושות קדימה ולהזין מיליארדי בני אדם.
ביחס  חדשה  שאמנם  תופעה  היא  תזונה  תוספי  צריכת 
נדרש  התזונה  תוספי  עולם  גם  אך  בחיינו,  הבשר  לצריכת 

לצעוד קדימה ולעבור לדור הבא של תוספי התזונה.

תתבטא  העתידיים  התזונה  תוספי  של  ייחודיותם 
בעיקר בדברים הבאים:

ואורח  דם  סוג  לפי אבחון  מותאמים  יהיו  התזונה  תוספי   |1
חיים.

פיחות משמעותי של השימוש בחומרים משמרים וסוכרים.  |2

טכנולוגיות  באמצעות  בגוף  הספיגה  יכולות  שיפור   |3
חדשניות.

טכנולוגיות כאלו ואחרות יצעידו את עולמנו אל השלב הבא 
ויצליחו לשפר בצורה משמעותית את איכות  בתחום המזון 
וספיגת תוספי התזונה בגוף וישפיעו על הדור הבא בתחום 

תוספי המזון.
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הסוכר נחוץ לכל תא מתאי הגוף לשם הפקת אנרגיה. גופנו 
במישרין  אוכלים  המזון שאנו  אבות  מכל  סוכר  לייצר  יודע 
או בעקיפין. כמו כן ישנו מאגר של סוכר בכבד בכדי לספק 
צום  בזמן  כמו  במזון,  זמני  חוסר  של  במקרה  לתאים  סוכר 

למשל.

כיצד פועל חילוף החומרים של הסוכר בגוף בריא?
ממערכת  לדם  נספג  הסוכר  בקצרה:  התהליך  את  נתאר 
העיכול << בלוטת הלבלב מפרישה הורמון בשם 'אינסולין' 
גבי התאים  << על  << הסוכר שנספג בדם נצמד לאינסולין 
 >> לאינסולין  הרגישים  )רצפטורים(  קולטנים  מצויים 
הקולטנים על התאים מכניסים את הסוכר הצמוד לאינסולין 

לתוך התא בכמות הנכונה.

מהם שלושת הסוגים העיקריים של סוכרת?
סוכרת "סוג 1" )או בשמה המוכר "סוכרת נעורים"( מתפתחת 
מייצרת  אינה  בלוטת הלבלב  צעיר כאשר  בגיל  כלל  בדרך 
מספיק או אינה מייצרת כלל אינסולין, ולכן ישנם כמה בעיות 
מרכזיות: כמות הסוכר שנכנסת לתאים, קטנה מהנדרש בשל 
חוסר באינסולין. דבר נוסף שקורה הוא שהסוכר נותר בדם 

במקום להיכנס לתאים.

מבוגרים"(  "סוכרת  המוכר  בשמה  )או   "2 "סוג  סוכרת 
באופן  להגיב  מפסיקים  התאים  קולטני  כאשר  מתפתחת 
כמות  את  לקלוט  מתקשים  התאים  ולכן,  לאינסולין,  תקין 
התאים  בדם.  נשאר  נקלט  שלא  והסוכר  הנדרשת,  הסוכר 
מתקשים לקלוט את כמות הסוכרים הנדרשת בשל התנגדות 
בדם  סוכרים  שנותרים  או  האינסולין.  לקליטת  הקולטנים 

שלא הצליחו להיקלט בתאים.

סוג נוסף של סוכרת היא "סוכרת הריונית" העלולה להתפתח 
בדרך  ההורמונאליים.  מהשינויים  כתוצאה  ההיריון  בשלבי 
שהיא  פעמים  ישנם  אולם  הלידה,  לאחר  נעלמת  היא  כלל 

מתפתחת לסוכרת סוג 2.

חוסר בייצור של אינסולין, נגרם בדרך כלל כתוצאה מחוסר 
איזון במערכת החיסון היוצרת תגובה אוטואימונית. תנגודת 
רוב כתוצאה מנוכחות של רעלים  פי  נגרמת על  לאינסולין 
המגיעים מחוץ לגוף ומתוכו, המשפיעים על קולטני התאים 

ומשבשים את פעולתם.

עיקר הסיכונים כאשר הסוכר נותר בדם:
בכל סוגי הסוכרת, הסוכר אינו יכול להיכנס כשורה לתאים 
זמן,  לאורך  עולה  בדם  הסוכר  רמת  כאשר  בדם.  ונשאר 
הסוכר הופך להיות רעיל למוח, לכלי הדם, למערכת העצבים 
ולשאר רקמות הגוף. ואלו האברים שהם בדרך כלל ראשונים 

להיפגע כתוצאה מהסוכרת:

הראייה – מורגשת ירידה בראיה, טשטוש ואף עיוורון.

מערכת העצבים – מורגש קושי בהליכה ובפעולות מוטוריות.

הכליות – פגיעה בתפקודי הכליות, איבוד חומרים חיוניים 
ואגירת רעלים בגוף.

הטיפול הקונבנציונלי המקובל כיום:
הטיפול הקונבנציונלי פועל באמצעות חומרים כימיים בגוף 

בארבעה מישורים עיקריים:

הפחתת ייצור של גלוקוז בכבד )על ידי תרופות: ביגואנידים 
כגון מטפורמין, גלוקומין, גלוקופאז'(, תרופות אלה עלולות 
לגרום לתופעות לוואי הכוללות: בחילות, הקאות, שלשולים, 
כאבי בטן, טעם מתכתי בפה, כאבי ראש, סחרחורות, כאבי 

.B12 שרירים ופגיעה בתהליך הספיגה של ויטמין

מניעת התפרקות סוכרים במעי ובכך מפחיתות את הסוכרים 
במעיים )על ידי תרופות: מעכבי אנזים אלפא-גלוקוזידאז(. 
כתוצאה מכך, נוצר עודף סוכר במעיים המאפשר לחיידקים 
בטן,  גזים, כאבי  כוללות:  הלוואי  תופעות  במעי להתרבות. 

שלשולים, קנדידה וכדומה.

מהלבלב  אינסולין  הפרשת  הגברת  היא  אחרת  אפשרות 
כוללות:  הלוואי  תופעות  סולפוניל-אוראה(.  ידי  )על 
ראש  כאבי  בטן,  כאבי  הגוף,  במשקל  עלייה  היפוגליקמיה, 

ותגובות אלרגיות.

עיכוב ספיגה של גלוקוז במערכת השתן וכך הסוכר מופרש 
דרך דרכי השתן )על ידי מעכבי ספיגה של גלוקוז(. תופעות 

הלוואי כוללות דלקות בדרכי השתן וסכנת התייבשות.

בעיית  לפתרון  הצעה  לרוב  אין  הקונבנציונאלית  לגישה 
כימיים  בחומרים  החיים  לכל  תלות  פיתוח  אלא  הסוכרת, 
שלהן  הלוואי  ותופעות  הזמן,  עם  יורדת  יעילותם  אשר 

עלולות להיות קשות.

Ph.D ד"ר אור בן עוזיאל נטורופת
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הטיפול האלטרנטיבי שניתן לבעיות סוכרת:
לבעיות  ושורשי  אמיתי  טיפול  מציע  האלטרנטיבי  הטיפול 
הרגלי  שינוי  ידי  על  הסוכרת  מחלת  בהתהוות  הקשורות 
אכילה, פעילות גופנית מתונה ונטילת צמחי מרפא שנמצאו 
ניקוי  מעיים,  טפילי  החיסון, קטילת  לאיזון מערכת  יעילים 
תוסף  פותח  לפיכך,  הלבלב.  פעילות  ושפעול  הכבד  של 
נמצאו  אשר  מרפא  צמחי   15 המכיל  'רטבוליקס'  התזונה 
במחקרים יעילים לבעיות השורשיות של מחלת הסוכרת על 

פי הפירוט הבא:

לצורך שפעול פעילות הלבלב ושיקום תאי הבטא שולבו   •
צמחי המרפא: ג'ימנמה ומלון מר.

לצורך איזון המערך החיסוני שולב צמח המרפא: קורנית.  •

לצורך הפחתת התנגודת לאינסולין שולבו צמחי המרפא:   •
קורנית, עלי זית, מלון מר.

שולבו  המרה  וכיס  הכבד  בתפקוד  וטיפול  שיפור  לצורך   •
צמחי המרפא: גדילן מצוי, שן הארי, ארטישוק, רוזמרין.

לצורך קטילת טפילי מעיים שולבו צמחי המרפא: מלון מר,   •
רוזמרין, בת קורנית, עלי זית.

צמח  שולב  הורמונים  ושיירי  מרעלים  הגוף  ניקוי  לצורך   •
המרפא: מורינגה.

שולבו  בדם  ושומנים  כולסטרול  ופינוי  הפחתה  לצורך   •
צמחי המרפא: עלי זית, מלון מר.

שן  המרפא:  צמחי  שולבו  תרופות  בשיירי  טיפול  לצורך   •
הארי, גדילן מצוי, מורינגה.

לצורך טיפול בקשיי עיכול שולב צמח המרפא: לענה.  •

לצורך טיפול בעצירות שולבו צמחי המרפא: גדילן מצוי,   •
גרגרנית יוונית.

ועיכול  פירוק  ושיפור  למתוק  החשק  הפחתת  לצורך   •
פחמימות שולבו צמחי המרפא: ג'ימנמה, לענה.

חשיבות התזונה והשתייה:
וטיפול  במניעה  מרכזי  מקום  יש  נכונה  שלתזונה  ספק  אין 
במחלת הסוכרת. הרגלי התזונה המערביים הם אחת הסיבות 
כדי  עד  המערבי  בעולם  הסוכרת  מחלת  ממדי  להתפרצות 
פוד(, מתועש  )ג'אנק  מזון קלוקל  יש להימנע מכל  מגיפה. 
פרה.  חלב  ומוצרי  קפאין  אלכוהול,  לבן,  קמח  ומעובד, 
פרה  חלב  מוצרי  צריכת  בין  קשר  נמצא  מחקרים  במספר 
לבין התפתחות סוכרת סוג 1 אצל ילדים. יש לצרוך מזון טרי 
המכיל חלבון מן הצומח או חלבון נטול שומן מן החי, חומצות 
שומן איכותיות, ירקות ופירות יער. מומלץ לצרוך במקום 3 
יותר השומרות על רמה  5 ארוחות קטנות  ארוחות גדולות, 

יציבה של סוכר ואינסולין בדם.

חשיבות הפעילות הגופנית:
פעילות גופנית מתונה מסייעת לאזן את כל מערכות הגוף, 
יש  לכן  חומרים(,  )חילוף  המטבולית  המערכת  ביניהם 
וכסיוע  כמניעה,  מסודרת  גופנית  לפעילות  גדולה  חשיבות 

לטיפול במחלת הסוכרת.

מוצר מומלץ: רטבוליקס 

בברכת בריאות שלימה.
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מהו בעצם יתר לחץ דם המכונה "הרוצח השקט"?
הדם הזורם במחזור הדם מפעיל לחץ על דופנות כלי הדם. 

עוצמת הלחץ נקראת "לחץ הדם".

מנגנון וויסות לחץ הדם:
לחץ הדם בגופנו מווסת על ידי מערכת הורמונאלית. כאשר 
הגוף מזהה לחץ דם נמוך, מערכות הגוף יוצרות כיווץ כלי 
דם, הגברת ספיגה חוזרת של מים לדם ומניעת יציאת נוזלים 

דרך השתן. על ידי כך עולה הלחץ בכלי הדם. 

)להלן הסבר מפורט יותר: כאשר הגוף מזהה לחץ דם נמוך 
אשר  'רנין'(  )בשם  הורמון  הכליות  ידי  על  מופרש  מדי, 
משפיע על הורמון אחר )'אנגיוטנסינוגן'( המופרש מהכבד. 
הופך  מהריאות,  המופרש   )ACE( נוסף  הורמון  בשילוב 
ה'אנגיוטנסינוגן' 'לאנגיוטנסין' הורמון בעל השפעות רבות, 
הכליה  יותרת  בלוטת  על  והשפעה  הדם  כלי  כיווץ  ביניהם 
הספיגה  להגברת  הגורם  'אלדוסטרון'  הורמון  להפריש 
החוזרת של מים לדם, מה שמעלה את נפח הפלזמה וגורם 
לעליית לחץ דם. בנוסף פועל הורמון 'אנגיוטנסין' על בלוטת 
נוזלים  יציאת  הנוגד   )ADH( הורמון  להפריש  המוח  יותרת 

דרך השתן(.

מהו לחץ דם תקין?
לחץ דם המוגדר תקין נע בין 110-120 )מ"מ כספית( כאשר 
הלב מתכווץ, לבין 70-80 )מ"מ כספית( כאשר הלב מתרפה. 

לערכים  וחוזר  עולה,  הדם  לחץ  רב,  מתח  או  מאמץ  בזמן 
תקינים לאחר מנוחה.

מהו לחץ דם שאינו תקין?
זמן  לאורך  מנוחה  בזמן  התקינים  מהערכים  גבוה  דם  לחץ 
כך  יותר  גבוהים  שהערכים  וככל  גבוה,  דם  כלחץ  מוגדר 

מוגדר לחץ הדם כחמור יותר.

מהם הגורמים ללחץ דם גבוה?
יתר לחץ דם יסודי או ראשוני: אצל 90% בקירוב מהסובלים 
יתר  והמצב קרוי  ידועה  אינה  גבוה, הסיבה לכך  מלחץ דם 
לחץ דם יסודי או ראשוני. ליתר לחץ דם יסודי יכולה להיות 
ובכלי  בלב  הנראה, מספר שינויים  ככל  יותר מסיבה אחת. 

הדם מצטרפים יחדיו להעלאת לחץ הדם.

ידועה,  הדם  ללחץ  הסיבה  כאשר  שניוני:  דם  לחץ  יתר 
המצב נקרא יתר לחץ דם שניוני. חלקם נובע מחוסר איזון 
חיים שעיקרו  אורח  כליות. השמנה,  או ממחלת  הורמונאלי 
וכמויות מופרזות של אלכוהול או מלח  ישיבה, מתח נפשי 
באוכל, יכולים למלא תפקיד בהתפתחות לחץ דם גבוה אצל 

אנשים עם רקע תורשתי.

מהם הסיכונים כאשר לחץ הדם גבוה?
בכלי  בכליות,  פגיעה  הלב,  על  עומס  הם  הסיכונים  עיקר 

הדם, בעיניים, סוכרת ושבץ מוחי.

 Ph.D ד"ר אור בן עוזיאל נטורופת

יתר לחץ דם



85

טיפול קונבנציונאלי ללחץ דם גבוה ותופעות לוואי 
נפוצות:

הטיפול הקונבנציונאלי אינו ניגש לטפל בשורש הבעיה ואיננו 
פועל מול הגורמים היוצרים את לחץ הדם אלא בסימפטומים 

המתלווים אליו על ידי שיבוש תהליכים טבעיים בגוף.

חומרים כימיים הפועלים להפרשת שתן להורדה בנפח הדם 
ו/או תרופות המרחיבות את כלי הדם ובכך מורידות את לחץ 
הדם ו/או תרופות חוסמי תעלות סידן הפועלות על הורדת 
לחץ הדם על ידי אשר מביאה להפחתה זרם סידן תוך-תאי 
ומונעת כיווץ כלי דם ו/או תרופות שהשפעתן גורמת לירידה 

בדופק ומכאן לירידה בלחץ הדם.

להלן סוגי התרופות הקובנציונליות ודרכי פעולתן:

חומרים מַשתנים – פועלים להפרשת שתן מוגברת ולהורדת 
חיוניים  חומרים  גם  מופרשים  השתן  )דרך  הנוזלים  נפח 
אלדקטון,  קלוריל,  דיזותיאזיד,   – כדי(  תוך  שאובדים 
אלדוספירון, ספירונול: – עלול לגרום לכאבי ראש, חולשה, 

כאבי פרקים או שרירים, רמות אשלגן נמוכות בדם.

את  המעכבות  תרופות   –  )ACE( המהפך  אנזים  מעכבי 
את  מעכבות   ,ACE Inhibitors הקרויות  המהפך,  האנזים 
וכך  באלדוסטרון,  לירידה  גורמות  ובכך  האנגיוטנסין  ייצור 
אחראי  המהפך  שהאנזים  מכיוון  ומים.  נתרן  צבירת  נמנעת 
גם לפירוק חומרים המרחיבים כלי דם המכונים ברדיקינינים 
עיכובו   ,)Prostaglandins( ופרוסטגלנדינים   )Bradykinins(
מעלה את רמתם בדם, ולמעשה מביא גם בדרך זו להרחבת 
איהיבייס,  )קפוטן,  דם. קפטופריל  לחץ  ולהורדת  הדם  כלי 
אנלפריל(  אנלדקס,  )קונברטין,  אנאלפריל  אסריל(  קפטי, 
רמיפריל )טריטייס(, בנזפריל )בנזפריל, ציבצן(, ליזינופריל 
)וזופריל(:   פוסינופריל  )וסקייס(,  סילזפריל  )טנסופריל(, 
שלשול,  ראש,  כאב  מתמשך,  יבש  לשיעול  לגרום  עלולים 

רמות אשלגן גבוהות בדם.

באופן  חוסמות  אלו  תרופות   - האנגיוטנסין  קולטן  חסמי 
פעילות  את  ומונעות  לאנגיוטנסין   הקולטן  את  סלקטיבי 
)אוקסר(,  לוסרטן   – רנין-אנגיוטנסין-אלדוסטרון  הציר 
קנדסרטן )אטקנד( וולסרטן )דיוואן( ואירבסרטן )אירבן(: – 
כאבי  התעלפויות,  או  סחרחורת  לתשישות,  לגרום  עלולים 

שרירים, שלשול.

בולמי סידן – חוסמי תעלות סידן הן תרופות הפועלות על 
ידי חסימת תעלות סידן אשר מביאה  הורדת לחץ הדם על 
להפחתת זרם סידן תוך-תאי ומונעת כיווץ כלי דם כתוצאה 
ניפדיפין- מגלט,  אוסמו-אדלט,  )פרסולט,  יפדיפין  מכך- 

פלודיפין  אמלודיפין-טבע(,  )נורבסק,  אמלודיפין  טבע(, 
שלו  )וזודיפ(  ולרקנידיפין  בלוג'ימקס(  גם  נמצא  )פנדיל 
שאינה  מתת-המשפחה  התרופות  פחותות.  לוואי  תופעות 
דיהידרופירידינית הן וראפמיל )איקקור, וראפרס, וראקור( 
לסחרחורת,  לגרום  עלולים   – אדיזם(  )דילטם,  ודילטיאזם 

קשיי נשימה, בעיות בקצב הלב, נפיחות בקרסוליים.

להפריע  הוא  בטא  חוסמי  של  תפקידם   – בטא  חוסמי 
לחסום  ובכך  הקולטנים  של  המפעילים  הגורמים  לקשירת 
ומכאן  בדופק  לירידה  גורמים  בטא  חוסמי  השפעתם,  את 
לירידה בלחץ הדם – פרופראנולול )דרלין, אינדרל, פרולול(, 
אטנולול )נורמיטן, נורמלול(, ביסופרולול )קונקור, קרדילוק, 
 – ניאובלוק(:  מטופרס,  )לופרסור,  מטופרלול  ביסולול(, 
עלולים לגרום לסחרחורת או תחושה של קלות ראש, ירידה 

ביכולת המינית, רדימות, קצב לב נמוך.

להלן טיפול טבעי לבעיות לחץ דם גבוה:

הטיפול הטבעי ללחץ דם גבוה כולל תזונה נכונה, פעילות 
הפועלים  ייעודיים  מרפא  וצמחי  הרגעה  מתונה,  גופנית 
לחיזוק והרחבת כלי הדם, חיזוק שריר הלב ואיזון מערכת 

העצבים.
לגוף  המוכרים  אורגניים  חומרים  מכילים  המרפא  צמחי 

והמסייעים לגוף לשקם את המערכות השונות.

לטפל  נועדו  התזונה  בתוסף  המשולבים  הצמחים  תכלית 
בכלל המערכות ולשקמם.

בלב  כתומך  בעיקר  ידוע   –  )Crataegus spp( עוזרר 
וכמפחית לחץ דם בשל היותו מרחיב כלי דם כליליים, משפר 

זרימת דם היקפית.

לחץ  מוריד  אנטי-בקטריאלי,   –  )Olea europea( זית  עלי 
דם, מרחיב עורקים כליליים, מוריד רמות סוכר בדם, מוריד 

רמות שומנים/כולסטרול בדם, משתן מטבולי, נוגד חמצון.

תיליה )Tilia( – מוריד לחץ דם, מייזע, מצמת, מרגיע, משתן 
נפח, נוגד עווית.

כשותנית )Humulus( – אנטי-סרטני, מוריד לחץ דם, ממריץ 
מריר/ארומתי,  מרגיע,  אסטרוגן,  מקדם  עצבי,  מעכב  מרה, 
משכך כאבים, משלשל עדין, משפר תנובת חלב אם, משרה 

שינה, נוגד חמצון, נוגד עווית.

תזונה נכונה לבעלי לחץ דם גבוה:
הפעילות  עם  משתלבים  אשר  תזונה  לתוספי  בנוסף 
הביולוגית, מומלץ להימנע מצריכה מוגברת של מזון מלוח 
על  ומגביר את הלחץ  נוזלים  הגורם לאצירת  בנתרן  ועתיר 
וכן  ומוכן,  יש להוציא מהתפריט כל מזון מעובד  כלי הדם. 
סוכר,  המכילים  מאפה  מיני  מוצקים,  שומנים  מעושן,  מזון 
מזונות מתוקים, קפה, קולה ושוקולד. מומלץ לצרוך ירקות 
יבש,  בצל  וזרעים.  אגוזים  קטניות,  מלאים,  דגנים  טריים, 

שום ופטרוזיליה מורידים את לחץ הדם.

חשיבות הפעילות הגופנית
פעילות גופנית מתונה היא דרך טובה להפחתת לחץ הדם. 
יש להיוועץ ברופא לפני תחילת תכנית של פעילות גופנית.

מוצר מומלץ: דיאסטופ

בברכת בריאות שלימה.
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כיצד משפיע תפקוד הכבד על מערכות הגוף?
חומרי  לייצור  חרושת  כבית  אגירה,  כמחסן  מתפקד  הכבד 
ורעלנים.  פסולת  המרחיקה  טיהור  וכמערכת  שונים,  בניין 

הכבד מקבל אספקת דם כפולה: עורקית וורידית.

ומביא איתו אספקה של  דם עורקי מגיע דרך עורק הכבד, 
השער,  וריד  דרך  והמעי  מהטחול  מגיע  וורידי  דם  חמצן. 
ומביא איתו את המזון שנספג מהמעי בסוף תהליך העיכול. 
כל המזון המגיע לגוף עובר תהליך של נטרול רעלנים בכבד 
לפני שהוא מתפזר אל התאים. כלי הדם נכנסים אל הכבד 
דרך שער הכבד. מאותו שער יוצאים בכיוון נגדי צינור המרה 
המורכבת  אחת  תפקודית  יחידה  הוא  הכבד  הלימפה.  וכלי 

משילוב של שלוש רקמות:
תאי אפיתל הכבד, מערכת כלי הדם והלימפה ודרכי המרה.

תפקידי הכבד

רמת  את  מווסת  הכבד   – פחמימות  של  חומרים  חילוף   •
הגלוקוגנזה  של  התהליכים  באמצעות  בדם  הגלוקוז 
והגליקוגנזה. בתהליך הגלוקוגנזה נוצר גליקוגן מהגלוקוז 
)חד סוכר( המגיע מהמעי אל הכבד. הגליקוגן נאגר בכבד. 
כאשר רמת הגלוקוז בדם יורדת והגוף זקוק לגלוקוז זמין, 
הגליקוגן  מתפרק  שבו  הגליקוגנוליזה,  תהליך  מתרחש 
ידי  על  נעשה  התהליכים  שני  בין  הוויסות  לגלוקוז. 

הורמונים. 

וייצור של כולסטרול – מיצי  ייצור מיצי מרה והפרשתם,   •
הם  משם  המרה.  בכיס  ונאגרים  בכבד  מיוצרים  המרה 
מנקז  הכבד  התריסריון.  אל  המרה  צינור  דרך  מוזרמים 
וכן  ושומנים  כולסטרול  עודפי  המרה  מיצי  באמצעות 

בילירובין שמוצאו מהמוגלובין. 

במעי  שנספגו  השומנים   – שומנים  של  חומרים  חילוף   •
מגיעים אל הכבד בעיקר בדרכי הלימפה. הכבד משתתף 
בחלוקת השומן בגוף, והוא המקור לגופי הקטו המיוצרים 
במקרי  לאנרגיה  מקור  משמשים  הם  שומן.  מחומצות 

סוכרת. 

חילוף חומרים של חלבונים – רוב חלבוני הפלסמה נוצרים   •
בכבד  ופיברינוגן.  פרותרומבין  אלבומין,  בעיקר  בכבד, 
הדרושות  אמיניות,  לחומצות  שונים  חלבונים  מתפרקים 

לגוף כדי לייצר חלבונים ספציפיים.  

לוויסות  מסייע  הכבד   – הורמונים  של  חומרים  חילוף   •

 Ph.D ד"ר אור בן עוזיאל נטורופת

הכבד

הורמונים שונים בדם על ידי פירוקם או הרחקתם. אינסולין 
מתפרק בכבד, וקצב פירוקו משפיע על רמת הגלוקוז בדם. 

מהכבד  המופרשים  המרה  מיצי   – ויטמינים  של  מאגר   •
 .A,E,D,K :מאפשרים ספיגה של ויטמינים המסיסים בשומן
אוגר  כן  Aשבגוף. כמו  ויטמין  אוגר כ-95% מכלל  הכבד 

הכבד ויטמינים מקבוצה B: חומצה פולית וניקוטינית. 

ייצור שתנן UREA  - הכבד מסייע לסילוק אמוניה מהגוף   •
על ידי הפיכת האמוניה לאוריאה.

נטרול רעלנים – הכבד סותר רעלנים אקסוגניים המגיעים   •
בכבד  הנוצרים  אנדוגניים  ורעלנים  העיכול,  מדרכי 
צריך  הנטרול  לצורך  מטבוליזם.  של  שונים  בתהליכים 
למרכיבים  בשומן  הנמסים  המרכיבים  את  להפוך  הכבד 
הנמסים במים, וכך יוכלו להשתחרר דרך הכליות או המעי 
ידי אנזימים בתוך תאי הכבד,  הגס. תהליך זה נעשה על 
הפועלים על הרעלנים המגיעים עם הדם ממערכת העיכול. 
מנגנונים נוספים לנטרול רעלים הם פירוק החומר הרעיל 
שגורם  הרעלן  של  במולקולות  שנעשה  כימי  שינוי  או 

לביטול רעילותו.

בלתי  רעלים  פינוי  על  המצביעים  קליניים  סימנים 
יעיל:

בראיה,  הפרעות  פרקים,  כאבי  בריכוז,  קשיים  ראש,  כאבי 
ממקור  כאבים  עייפות,  בכליות,  בעיות  בשמיעה,  הפרעות 
במקומות  דלקות  בעיכול,  הפרעות  שרירים,  כאבי  עצבי, 

שונים בגוף כתוצאה מרעלים המגיעים עם זרם הדם. 
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כל מחלת סרטן מתפתחת מתא אחד שהתחמצן ומתחלק ל-2, 
חו"ח  בגוף  מגלים  כאשר  בקרה.  ללא  הלאה  וכן  ל-8  ל-4, 
גידול של 1 מ"מ, זה כבר צבר של מיליון תאים שהשתכפלו.

עם  מייד  ההתפתחות  את  לבלום  יודעת  החיסון  מערכת 
ההתחלה שהוא 2-4 תאים, לפרק ולסלק אותו מהגוף, בתזמון  

ובדיוק  מושלם, התפקיד שלנו זה רק לא להפריע לה
סוגים   300 כ  ומורכבת  גדולה  מערכת  היא  החיסון  מערכת 
של תאים, שמתפקדים כמו צבא עם חיל הים, חיל האוויר, 
יחידות קומנדו, יחידות מודיעין, יחדות מסתערבים ויחידות 
חיסול. אחת מהם נקראת מקרופאג'ים שבאים ובולעים את 
החיידק בשלמותו, יש יחידה אחרת  שנקראת ליזוזים שהוא 
מעטפת  את  זה שמחורר  ידי  על  אותו  והורג  לחיידק  נצמד 
התא שלו, אחת מיחידות החיסול הכי מעניינות בנושא שלנו 
סרטניים  תאים  ולאתר  בגוף  לפטרל  שתפקידם   NK זאת  
  NK-ה שהתחמצן  אחד  מתא  מתחיל  סרטן  )כל  בהתהוותם 
מהגוף(  אותו  ומסלקים  תאים   2-4 רק  שהוא  אותו  תופסים 
בריאות,  חיים,  לאיכות  המפתח  היא  חזקה  חיסון  מערכת 

מניעה וריפוי כל המחלות. 

סירקו את הברקוד לקבלת 5 טיפים של 
הרפואה הטבעית לחיזוק מערכת החיסון  
בכדי לא לפגוש את המחלה או כל מחלה 
אחרת בקרוב או חפשו בגוגל – אברהם 

מור קצב מערכת החיסון

לטיפול  במקביל  מומלץ  חליתם,  וחלילה  חס  אם 
הרפואי לשים לב לדגשים הבאים:

)שמחה,  חשיבה  דפוסי  שינוי  רגשית-נפשית,  עבודה   |1
סליחה  רגשיות,  טראומות  עם  התמודדות  אופטימיות, 
ומחילה, הכרת תודה ועוד...( מאוד חשובה בחולי סרטן, כי 
ההשפעה על מערכת החיסון היא דרמטית. כשהמצב הנפשי 

לא במיטבו, מערכת החיסון לא במיטבה אוטומטית. 
במצבים  בסרטן  שחלו  אנשים  של  עדויות  הרבה  ישנם 
וכנגד כל הסיכויים החלימו  מתקדמים, קשים, עם גרורות, 

לחלוטין. 

ומה שרואים כחוט השני מבין כולם שנתנו דגש מאוד מרכזי 
לעבודה נפשית, עבודה רגשית, עבודה על הודיה, התבוננות, 
שמחה, סליחה למי שפגע בהם, הכרת הטוב, מחילה, ביטחון, 

אמונה, הם היו אופטימיים – )עוד 30 טיפים בקישור(

2| דמיון מודרך: ממש לדמיין את תאי ה-NK שלו מחסלים את 
תאי הגידול. קחו פסק זמן מהחיים, תעצמו עיניים, תדמיינו 
קולנוע",  "סרט  ויזואלית-  זה  את  רואים  ממש  אתם  כאילו 
העורקים  אלפי  בכל  נעים  שלכם   NK-ה את  רואים  אתם 
גידול, נדבקים אליו, מזריקים לו  ונימים, מגיעים לתא של 
יותר תא  אין  חומר, התא הסרטני מתאבד באותו רגע, מת, 
דקות  )כמה  הנפש.  כוחות  כל  עם  זה  את  לדמיין  סרטני, 

לפחות 3 פעמים ביום(.
אותם  את  מפעילים  בדמיון  שאירועים  הראו  מחקרים 
הנוירונים כמו אותם אירועים במציאות. אם מדמיינים שהגוף 
הנוירונים  את  מפעיל  זה  סרטן,  תאי  מחסל  עכשיו  שלי 
שיגרמו לזה לקרות. מעבר למחקרים, הרבה מאלה שדיווחו 
ריפוי',  'ללא  הרפואה-  ע"פ  שהוגדרו  ממצבים  הריפוי  על 
העידו שזה מה שהם עשו, הם דמיינו את זה קורה! יש הרבה 

מאוד סיפורים כאלה. 
אחד הסיפורים המתועדים קלינית, על ילד )בן 4( שהיה לו 
במוח  רואים   CT-ב ואחרי.  לפני   CT לו  ועשו  במוח  גידול 
גדול,  שהגידול  לאימא  אמרו  הרופאים  מאוד,  גדול  גידול 
אפשר  אי  הפיך,  בלתי  מוחי  לנזק  יגרום  גם  זה  גישה,  אין 
כמובן  האימא  הזמן.  כל  גדל  והוא  הזה,  הגידול  את  לנתח 
כמו כל אימא לא הסכימה לוותר, ועבדה עם הבן שלה על 
דמיון מודרך, אמרה לו לדמיין כל יום - בוקר, צהריים, ערב. 
לימדה את בנה לדמיין שיש לו חללית שנעה סביב הראש 
שלו שיורה טילים אל הגידול והגידול מתפוצץ, הטיל פוגע 
הגידול-  אל  דיבר  הילד  ונעלם.  מתפוצץ  והגידול  בגידול 
אותך",  רוצה  לא  "אני  "תמות",  מפה",  "לך  רע",  "גידול 
"הנה אני יורה עליך עוד טילים ועוד טילים, אתה מתפוצץ 
עכשיו" - היה מדמיין את זה. היה חי את זה. ולאחר תקופה, 
של חודשיים, שלושה, עשו עוד CT – אין זכר לגידול!  בלי 
שום טיפול אחר. ממש כך. הרופאים קוראים לזה נס רפואי, 

בשבילנו עוד הוכחה שהדמיון עובד. 

כולנו נושאים בגופינו תאים סרטניים, אבל לא כולנו נפתח מחלת סרטן. זה לא עניין של 
מזל או גורל, כי אם מודעות, גופינו מצויד במנגנוני הגנה שיודעים לגלות תאים פגומים 

ולבלום את התפתחותם. המערכת שאמונה על המשימה היא מערכת החיסון

אברהם מור קצב  נטורופת, מנכ"ל נס טכנולוגיות בע"מ

מחלת הסרטן
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אגב, זה נכון לכל מחלה - כדאי לדמיין את הריפוי מהן גם 
לדלקת פרקים, קרוהן או אפילו מחלת מעיים )לדמיין את 
תאי מערכת החיסון שמתקנים את הרירית, מגיעים, משקמים 

אותה(

3| הקפדה על שינה טובה – תאי ה-NK עובדים טוב יותר בזמן 
הינו תנאי בסיסי לחוזקה של מערכת  לישון מוקדם  שינה, 
החיסון, לפחות 7 שעות בלילה, אם קשה לכם, בקישור מימין 
יש 20 טיפים מעולם הרפואה הטבעית שיסייעו לכם לישון 

טוב יותר

4| סאונה -  תאי סרטן הרבה יותר רגישים לחום. 
מאוד  כדאי  אז  כימותרפיה,  טיפולי  שלוקח  מי  במיוחד 
לעשות סאונה - אם זה ביום הכימותרפיה או יום קודם, כדי 
שהכימותרפיה תפגוש תאים שכבר במצוקה, )החום מחליש 
אותם, הם מאוד רגישים לחום, ב-40-42 מעלות יש להם כבר 

מצוקה רצינית(. 

5| פעילות גופנית ממריצה מערכת החיסון ומשפרת הישרדות 
באופן משמעותי )טיפים בקישור(

6| ניקוי רעלים –  הצטברות רעלים משבשת את ההתקשרות 
של מערכת החיסון עם שאר אברי הגוף ובכך נגרם שיבוש 
זרים.   הגוף לבין תאים  בין תאי  היכולת החיסונית להבדיל 
פירוט   – לרעלים  הגוף  של  החשיפה  את  להפחית  המטרה 

בקישור

7| דגשים תזונתיים לתמיכה בריפוי
רעלים  מעומס  להימנע  כדי  טבעונות  כמעט  או  טבעונות   •

שיש במזון מן החי.

• מומלץ להתמקד במזון נוגד דלקת )פירוט בקישור(

• צום לסירוגין – רמת הסוכר יורדת ותאי הסרטן מורעבים

של  ופעילות  כמות  הגדלת   – בהחלמה  לשילוב  תוספים   |8
NK-תאי ה

באזורי  חומציות  מנטרל   - ליום  טבליות   8 אמורפי:  סידן   •
הגידול )אזורי הגידול הם חומציים(. 

נוגד  מגבלה.  בלי  שיותר,  כמה  מפוסטר:  לא  אלוורה  ג'ל   •
סרטן, המון חומרים טובים.

• אומגה 3: מרווה מרושתית- 1-2 כפיות ליום.

• פטריות מרפא: הריישי, שיטאקי, מייטאקי. לחיזוק המערכת 
.NK-ושיפור תפקוד ה

• ויטמין D: הסטרטר של מערכת החיסון.

• מיץ עשב חיטה המון כלורופיל, המון נוגדי חמצון מסוגים 
שונים. 

לאפופטוזיס  הגורמים  אנזימים  ייצור  הגביר  שחור:  שום   •
בחולי סרטן. 

יעילות כנגד תאי  • כורכום/כורכומין: מחקרים רבים הראו 
סרטן. 

• הל! )קרדמון בעברית( הראה במחקרים שיפור תפקוד של 
 .NK-תאי ה

 – למיניהם   BERRIES-ה היער.  פירות  כל  יער:  פירות   •
 NK מגדילים את מספר תאי
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דלקות
אברהם מור קצב  נטורופת, מנכ"ל נס טכנולוגיות בע"מ

בזיהום  לטיפול  הגוף  של  טבעית  תגובה  הינה  דלקת, 
במערכת  למלחמה  "יוצא"  שאתה  לפני  ורגע  בגוף  כלשהו 
החיסון של הגוף שלך וממלא אותו בתרופות נוגדי דלקת, 
5 כלים טבעיים להפחתת רמות דלקת  נסה  אנטיביוטיקה, 

)לתת למערכת החיסון אנרגיה לעשות את העבודה שלה(

 20 – קחו   – לחץ הוא מחולל הדלקת הכי אכזרי  רוגע   |1
דרכים   30 עוד  על  קראו  או  נשימות  לתרגילי  ביום  דקות 

להירגע

הקפידו  בגוף,  דלקת  מחוללת  עייפות   – מספקת  שינה   |2
ריפוי  כלי  הינה  שינה מספקת  לפחות,   שינה  7 שעות  על 

עוצמתי ביותר.

3|  פעילות גופנית – חוסר תנועה מחולל דלקת בגוף.

4|  תזונה - עשרת הצמחים בעלי היכולת האנטי - דלקתית:

פלפל שחור - החומר הפעיל בו הוא פיפרין. לתבלין יכולות 
נוגדות דלקות מרשימות ביותר. הוא מונע בגוף התבטאות 
סרטן.  ולהתפשטות  מפרקים  לדלקת  שקשורים  גנים  של 
בולם מצבים  הוא  רבה  תועלת  בו  יש  בכמויות קטנות,  גם 

דלקתיים בפרקים ומצמצם כאבי דלקת פרקים.

מזה מאות שנים  הג'ינג'ר.  בן משפחה של   - )הל(  קרדמון 
משמש כצמח שנוגד מצבים דלקתיים

פלפל חריף - החומר הפעיל בו קפסאיצין.

קמומיל )בבונג(

ג'ינג'ר )זנגביל( - משמש ברפואה העממית לטיפול במצבים 
דלקתיים. הוא מקל גם על כאבים של דלקת מפרקים,  כאבי 

בטן, בחילות והקאות

כורכום - החומר הפעיל כורכומין, עוזר נגד מצבים דלקתיים 
והפרעות עיכול. החומרים הפעילים מנטרלים ומסלקים מן 

הגוף רעלים.

העיכול  מערכת  לשיקום  טובים  דלקות  נוגדי   - אלוורה 
ולטיפול חיצוני בכוויה בעור.

לסובלים  במיוחד  דלקתי  מצב  מפחיתים   - סלרי  זרעי 
מדלקות פרקים וגאוט.

תה ירוק - נוגד דלקת עם תכונות נוגדות סרטן.

דלקת  מצבי  לצמצום  שעוזרים  חמצון  נוגדי  מכיל   - רימון 
אצל חולי בדלקת מפרקים.

יחס אומגה 3\6רעליםתנגודת אינסוליןמערכת חיסוןמוצר  

   vמוצרי חלב1

לקטינים )חלבונים 2
   vקושרי סוכר(

   vאוקסלטים  3
   vסויה4
  vvתירס5
  vvגלוטן6
 vv אלכוהול7
 vv סוכר8
vvvvשמן מזרעים9

vvvvשומן טראנס10
vvvvמזון מעובד11

להפחתת דלקות יש להסיר מהתזונה:

1-4 | אינדיבידואלי, שונה מאדם 
לאדם, כדאי לבדוק, אם במעבדה 

או דיאטת האלמינציה, אם לא 
משפיע אין צורך להסיר מהתפריט

5-7 | משפיע על כל אחד, מעט 
מאוד, עדיף לוותר במידת האפשר

8-10 | משפיע על כולם מהר 
וגרוע, להסיר מהתפריט כמה 

שיותר מהר

11 | סכנה ברורה ומיידית 
לבריאות )הוא מכיל את כל 
הרשימה הקודמת(, להסיר 

מהתפריט מאתמול

אם תתמקדו ותיישמו את 5 החוקים של, חיזוק מערכת החיסון סיכוי נמוך מאוד שתפגשו דלקת או כל מחלה אחרת
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אברהם מור קצב  נטורופת, מנכ"ל נס טכנולוגיות בע"מ
דר אדרעי עזרא, מנכ"ל קוסט תעשיות טבע בע"מ

נוגדי חמצון

כדי להבין על נוגדי חמצון חשוב לדעת מהו חמצון. ברגע 
שהמזון הופך לאנרגיה, נוצרות בגוף מולקולות לא יציבות 
נוצרות  אלה  מולקולות  חופשיים'.  'רדיקלים  המכונות 
מזיהום אוויר, עישון, אור השמש. פעילות גופנית מאומצת 
יכולה גם היא להעלות את כמות הרדיקלים החופשיים בגוף, 
אולם אחריה חל איזון ברמתם בגוף, וככלל פעילות גופנית 
רדיקלים  עם  הגוף  של  ההתמודדות  יכולת  את  משפרת 

חופשיים.

חמצונית'  'עקה  של  תגובה  מייצרים  החופשיים  הרדיקלים 
והזדקנות  תאי  נזק  המעודד  תהליך   )Oxidative Stress(

תאים המהווה בסיס נוח למחלות רבות. 

סרטניים,  גידולים  המעודדת  הרדיקלים  פעילות  רקע  על 
טרשת עורקים', אלצהיימר ופרקינסון, פגיעה בתאי מערכת 
מחלות  מקולרי,  ניוון  סוכרת,  במוח,  המרכזית  העצבים 
עיניים ובהן קטרקט  וכן האצת תהליכי הזדקנות. לשם כך, 
צריך נוגדי חמצון כדי למנוע ו/או למזער את נזקי הרדיקלים 

החופשיים.

בטבע קיימים נוגדי החמצון, שביכולתם לנטרל את הרעלים 
ומונעים את החמצון.

מעבר  אייג'ינג,  ואנטי  בריאות  על  חושבים  שאנו  לכן 
למאמצים ככל שניתן, בכדי למנוע את חשיפת הגוף שלנו 
וכמה  נוגדי חמצון  יום  כל  חייבים לצרוך  לרעלים חדשים, 
חמצון  נוגדי  יותר  בגוף  לנו  יהיו  שתמיד  בכדי  שיותר, 
בריא  עור  איטית,  הזדקנות  לעצמנו  נבטיח  ובכך  מרעלים 
החיסון,  מערכת  שיפור  יותר,  ארוכה  חיים  תוחלת  וזוהר, 
מופחת  סיכון  אלרגיות,  וירוסים,  חיידקים,  בפני  עמידות 

לסרטן ולכל שאר המחלות.

הם   –  )Antioxidants( 'אנטיאוקסידנטים'   – חמצון  נוגדי 
חמצון  תהליכי  מעכבים  או  מונעים  אשר  טבעיים  חומרים 
מהווים  וירקות  פירות  הגוף.  לתאי  בנזקים  שמתאפיינים 
תזונה  כי  ממחקרים  ראיות  ויש  חמצון,  לנוגדי  חיוני  מקור 
הזדקנות  לעיכוב תהליכי  תורמת  ובפירות  בירקות  עשירה 
מחלות  ולמניעת  הגוף  בתאי  אייג'ינג(  )אנטי  חמצוניים 

שונות.

ורכיבים  ויטמינים  תבלינים,  כלולים  החמצון  נוגדי  בין 
ו-E, סלניום,   C ויטמיני  נוספים שמקורם במזונות, לרבות 
את  ולפירות  לירקות  המספקים  וקרטנואידים  לוטאין 

צבעיהם כמו בטא קרוטן, וליקופן.



91

 100 שערות
לא משקרות

ד"ר יעקב ברמן

רוב המחלות בעולם קשורות למתכות רעילות 
בגוף, עודף מינרלים מסוימים וחוסר מינרלים 
מנטליות/נפשיות,  גופניות,  בעיות  אחרים. 
היסוד  לאבני  קשורים  כולם  והתנהגותיות 

שמרכיבים את הגוף שלנו.

בריאות הגוף בנויה מאיזון, 
ועודף ברכיב תזונתי מסוים, 
תזונתי  ברכיב  חוסר  פירושו 
בנוגע  נכון  מאוד  וזה  אחר. 
באיזון  לדוגמה  למינרלים. 
נחושת  לשלגן,  נתרן  שבין 

ואבץ, וכל המינרלים שלנו.

רעילות  למתכות  מגיע  כשזה  אך 
"אין איזון אידיאלי". פשוט  אין צורך 
רעילות  ומתכות  רעילה.  מתכת  בשום 
מסוים  חיוני  מינרל  של  המקום  את  תופסות 
הגוף  של  הבריאות  האיזון  כל  את  מפרקת  וכך 
וכך כל מחלה אפשרית. לכל מחלה כרונית מיד צריך 

לבדוק את כמות וסוג המתכות הרעילות בגוף.

רעילות.  מתכות  לגופנו  מכניסים  אנחנו  מודע  לא  באופן 
קדמיום.  שמכילים  וסיגריות  רכבים  עשן  נושמים  אנחנו 
כמו  גדולים  בדגים  המצויה  רעילה  מתכת  הוא  אף  כספית 
טונה, חומרי הדברה המרוססים על פירות וירקות, תכשירים 
רפואיים וזריקות. המתכת ניקל מצוי בשמן מזוקק ומרגרינה. 
אפיה,  אבקת  אלומיניום,  ורדידי  בתבניות  אלומיניום 
בצינורות  שעברו  במים  מצויה  עופרת  מפחיות.  ומשקאות 
עופרת ומוצרי קוסמטיקה )בעיקר של העיניים(. וכך אנחנו 

מכניסים לגופנו המון מתכות. 

שונה.  באופן  בגוף  המערכות  את  משבשת  מתכת  כל 
אלומיניום גורם לפרקינסון, אלצהיימר ו-ALS. עודף נחושת 
וסוכרת.  נפוצה,  טרשת  שינה,  נידודי  ראש,  לכאבי  גורמת 
חוסר  למחלות  וגורמת  הגוף  מן  האבץ  את  דוחקת  קדמיום 
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אבץ, כמו בלוטת הערמונית מוגדלת, נשירת שיער ועוד… 
סידן  חוסר  מחלות  לכל  וגורמת  הסידן  את  דוחקת  עופרת 
נוספות  מחלות  עשרות  עוד  מלבד  )אוסטיאופורוזיס(, 

שנגרמות מהרעלת עופרת בלבד.

במעבדה.  המתבצעת  מדעית  פעולה  הינה  שיער  בדיקת 
במהלכה שורפים באופן כימי גרם אחד של שיער ומודדים 
)מאקרו- מינרלים  דהיינו  בשיער,  המצויות  היסודות  את 

מינרלים, ומינרלי-קורט( ומתכות רעילות.

בדיקת שיער הינה הבדיקה היחידה המוכחת לגילוי הרעלת 
מצב  מה   100% של  בדיוק  להגיד  שיכולה  בגוף.  מתכות 

המינרלים והמתכות בגוף עכשיו.

למה לא בדיקת דם פשוטה? מפני שזה בכלל לא נדיר שכל 
בדיקות הדם של הפציינט תקינות, אך הפציינט עדיין סובל. 
בדיקת  מהפציינט".  בעזרת  חוץ  בסדר  "הכל  קוראים  לזה 
שיער שהינה בדיקה לא פולשנית וקלה אפשר לדעת בדיוק 
שיער  של  אחד  גרם  רק  נדרשת  בדיקה  ולשם  הבעיה.  מה 

)בערך כף(.

בתאים  אלא  בדם  יושבות  לא  הרעילות  שהמתכות  בגלל 
בגוף, לא ניתן לבצע בדיקת דם עבור המתכות הרעילות.

סידן  אבל  בדם,  מסוימים  מינרלים  לראות  אפשר  אמנם 
יותר חשוב הסידן  99% בעצמות, אך הרבה  לדוגמה נימצא 
בדם מאשר בעצמות. לכן גם כשמצב הסידן נמוך בעצמות, 
הוא עלול להיראות תקין או גבוה בבדיקת דם. השיער נותן 
לנו אינדקציה מדויקת של המינרלים שנמצאים בתאים בגוף 
מפני שזהו אחד הדרכים שהגוף שלנו מתפטרת ממינרלים. 
בגוף  שהיו  המינרלים  מצב  את  לנו  אומרת  שיער  בדיקת 

בתקופה ארוכה מאוד.

ידי  על  הבריאותי שלו  המצב  את  לבדוק  אדם  לכל  מומלץ 
בדיקת שיער לפחות פעם בכמה שנים.

ידי  על  השיער  שבדיקת  נראה  במקצוע  שנה   40 לאחר 
Department of Health & Human Services והידע 
המתאים  לניקוי  להביא  לי  מאפשרת  תוצאתה  את  לקרוא 
מחלות  של  לריפוי  היכולת  וכן  הגוף,  של  האיזון  והשבת 

כרוניות. 
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Ph.D ד"ר אור בן עוזיאל נטורופת

מערכת העיכול

כיצד מתבצעת פעילות מערכת העיכול?
העיכול הוא תהליך של פירוק חומרי מזון למולקולות קטנות. 
תפקידו לאפשר את ספיגתם של חומרי המזון לדם ולמערכת 
התא  לבניין  התאים  ידי  על  ניצולם  את  ולאפשר  הלימפה, 
ולהפקת אנרגיה. מערכת העיכול כוללת את צינור העיכול, 
ואת הבלוטות הנפתחות לתוכו: שלושה זוגות של בלוטות 
רוק, כיס המרה והלבלב. לתוך הפה נפתחים שלושה זוגות 
זוג בלוטות מצידי האוזן, בלוטות מתחת  של בלוטות רוק: 
הלשון  בין  המונחות  לשוניות  תת  וזוג  התחתונה,  ללסת 

והלסת. בלוטות הרוק מפרישות בין 1–1.5 ליטר רוק ליום. 

העיכול מתחיל בפה, בהרטבת המזון ברוק והפיכתו לעיסה 
הממושכת  ללעיסה  רבה  חשיבות  יש  הלעיסה.  באמצעות 
הפועלים  אנזימים  מכיל  הרוק  בפה.  המזון  ולהשהיית 
לפירוק סוכרים. מהפה המזון עובר דרך הוושט אל הקיבה, 
של  )גליות(  הפריסטלטיות  התנועות  ידי  על  נדחף  כשהוא 
הוושט. המזון שמגיע מהוושט מתערבב בהשפעת התנועות 
מתחיל  בקיבה  הקיבה.  מיץ  עם  הקיבה  של  הפריסטלטיות 

עיכול החלבונים והשומנים. 

המזון,  של  מאגר  כמקום  גם  מתפקדת  הקיבה  בנוסף, 
שמשתחרר ממנה באיטיות ומועבר אל התריסריון ואל המעי 
הדק. תהליך העיכול נמשך בתריסריון בהשפעת מיץ המרה 
ומיץ הלבלב. מיץ המרה הוא מיץ העיכול היחיד שאינו מכיל 
המרכיב  כימיים.  לשינויים  לגרום  יכול  אינו  ולכן  אנזימים, 
שבמזון  לשומנים  שמתקשרים  מרה,  מלחי  הוא  בו  הפעיל 

הפירוק.  תהליך  על  המקל  לתחליב  אותם  והופכים 
מהתריסריון המזון ממשיך אל המעי הדק. מיצי המעי 

הדק מופרשים לכל אורך המעי בכמות של 3 ליטר 
ליום. מיצי המעי מכילים אנזימים רבים המפרקים 
אל  להיספג  היכולים  לחלקיקים  המזון  את 
הדם. מוצרי העיכול הסופיים נספגים אל הדם 

והלימפה. 

רוב החומרים נספגים מהמעי הדק. קליטת המים 
נעשית ברובה במעי הדק. מדי יום עוברים כ-9 
ליטרים של מים מהמעי לדם. בסיום המעי הדק 
מתחיל  ימין(,  מצד  התחתונה  הבטן  )באזור 
המעי הגס. במעי הגס נעשית בעיקר ספיגה 
של מינרלים ומים לדם. במעי הגס נעשית גם 
ספיגה של ויטמינים, שחלקם נוצרים על ידי 

החיידקים השוכנים במעי הגס. לא רק המולקולות המגיעות 
באופן ישיר מהמזון משתתפות בתהליכי חילוף החומרים. 

והרקמות  התאים  את  הבונים  אלה  בגוף,  החומרים  כל 
ונבנים  מתפרקים  השונות,  בפעילויות  המשתתפים  ואלה 
הורמונים,  כוללים:  החומרים  חי.  שהיצור  זמן  כל  מחדש 
פחמימות,  שומנים,  דם,  חלבוני  שרירים,  חלבוני  אנזימים, 
כל  תא  בכל  מתרחש  החומרים  חילוף  ועוד.  גרעין  חומצות 

נעשה  אל הכבד שבו  מגיעים  כולם  חי.  הוא  עוד 
נטרול הרעלנים, ומשם מתפזרים הרכיבים 

השונים אל כל הגוף. 
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מערכת הנשימה

כיצד פועלת מערכת הנשימה שלנו?
הנשימה היא פעולה המאחדת כל תא חי. מערכת הנשימה 

המשותף  אבל  שונים,  יצורים  אצל  שונה  בצורה  בנויה 
לכולם הוא קליטה של חמצן שהוא מקור של אנרגיה, 

ופליטה של פחמן דו חמצני שמשתחרר בתהליך ייצור 
האנרגיה. אצל האדם ממלאות הריאות תפקיד מרכזי 
בתהליך ייצור האנרגיה. האוויר חודר לריאות דרך 

האף, הגרון וקנה הנשימה. 

לצינורות  ומהם  לסמפונות,  מתפצל  הקנה 
ומסתיימים  הריאות  בתוך  וקטנים  ההולכים 
בנאדיות. אלו הן שלפוחיות קטנות מאוד מלאות 
של  דקה  משכבה  העשויה  דופן  בעלות  אויר, 
בנימי  עטופות  הנאדיות  ולחים.  שטוחים  תאים 
דם דקים. מספרן אצל אדם מבוגר כ-300 מיליון. 
הן יוצרות שטח מגע גדול, המגיע לכ-80 מטרים 

מרובעים. 

חדירים  הנאדיות  את  העוטפים  התאים  קרומי 
דרכם  עוברים  הגזים  חמצני.  דו  ולפחמן  לחמצן 

בדיפוזיה - ממקום בן הם מצויים בריכוז גבוה למקום בו הם 
מצויים בריכוז נמוך יותר. פעולת הנשימה נעשית בארבעה 
האויר  חודר  שבה  השאיפה,  הוא  הראשון  השלב  שלבים: 
בזמן  מתרחב  החזה  בית  הריאות.  אל  החיצונית  מהסביבה 
השאיפה על ידי פעילות של שרירי החזה ובפרט הסרעפת. 
החמצן מועבר מחלל הריאות אל הדם, והוא מוזרם עם מחזור 

הדם הגדול לכלי הדם המגיעים לגוף כולו. 

החמצן מועבר מנימי הדם לכל תא חי בגוף, ופחמן דו חמצני 
הדם  הלימפה.  למערכת  הדם  לזרם  מועבר  בתאים  שנוצר 
העני בחמצן ועשיר בפחמן דו חמצני חוזר אל הריאות על ידי 
מחזור הדם הקטן. האוויר נפלט החוצה בתהליך הנשיפה. כל 
הדם שבגוף עובר במחזוריות דרך הריאות כדי לקלוט חמצן 

ולפלוט פחמן דו חמצני. 

קצב הנשימה ועומקה מותאמים לצורכי הגוף על ידי מרכז 
הנשימה המצוי במוח המוארך. מרכז הנשימה רגיש במיוחד 
בריכוזו  עליה  שבדם.  חמצני  הדו  הפחמן  בריכוז  לשינויים 

מגבירה את קצב הנשימה ועומקה. 

נשימת התאים
לחמצון  בחמצן  משתמשים  הגוף  תאי  כל  שבו  התהליך 

הגלוקוז כדי להפיק אנרגיה, נקרא נשימת התאים. נשימה זו 
מתבצעת בכל תא חי במשך כל שעות היום והלילה. 

פירוק הגלוקוז בתאים לפחמן דו חמצני ומים נעשה בתהליך 
המכונה מעגן קרבס. התהליך כולל כ-20 פעולות שכל אחת 
נוצרות  מיוחד. במהלך הפירוק  אנזים  ידי  מהן מבוצעת על 
מולקולות עתירות אנרגיה של ATP )אדנוזין טרי פוספאט( 
שהן משמשות מקור אנרגיה זמין לכל תאי הגוף. התא החי 
זקוק לאספקה מתמדת  והוא  הזמן, ללא הפסקה,  פעיל כל 

של אנרגיה. 

הדרושים  חומרים  לאספקת  פועלות  בגוף  מערכות  שתי 
לתאים: מערכת הנשימה ומערכת העיכול. מערכת הנשימה 
המזון.  את  מספקת  העיכול  ומערכת  החמצן  את  מספקת 
המתווך בין שתי מערכות אלה לבין תאי הגוף הוא הדם. קיום 
של שתי מערכות שונות הפועלות למילוי משימה משותפת 

דורש תיאום מוחלט ביניהן. 

חיצוניים  גורמים  ידי  על  נגרמות  הנשימה  ברכי  הפרעות 
ופנימיים. זיהומים, לחות או יובש מרובים, זיהום אויר, אבק, 
פולן של צמחים שונים הם חלק מהגורמים החיצוניים. הגורם 
הפנימי העיקרי הוא עודף ליחה החוסם את דרכי הנשימה, 

שעלול להיות תוצאה של תזונה שאינה מתאימה. 
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כיצד מפעילה בלוטת התריס את מערכות הגוף?
מתחת  הצוואר  בבסיס  הנמצאת  )תירואיד(  התריס  בלוטת 
חילוף  את  המבקרים  הורמונים  מפרישה  הקול,  לתיבת 
החומרים של כל תא מתאי הגוף. במצב של תת פעילות של 
בלוטת התריס, הבלוטה לא מצליחה להפריש כמות מספקת 
של הורמון בלוטת התריס )תירוקסין(. הסיבות לכך יכולות 
מסר  בקבלת  הפרעה  או  הבלוטה  בתפקוד  ליקוי  להיות 
מהמוח לייצר כמות גדולה יותר של הורמונים. כתוצאה מכך, 

כל מערכות הגוף פועלות בקצב איטי יותר. 

הזמן.  רוב  וחולשה  עייפות  תסמיני  שמופיעים  להניח  סביר 
קרוב לוודאי שתהיה עלייה במשקל הגוף ומערכת העיכול 
תתקשה לעכל מזון. גם כאבים בשרירים ובמפרקים ותחושת 
קור עלולים להופיע מאחר שטמפרטורת הגוף יורדת. דלקות 
חוזרות ונשנות, נשירת שיער, ציפורניים שבירות, עור יבש, 
הפרעות במחזור החודשי ורמות גבוהות של כולסטרול בדם 

גם הם מהתסמינים של תת פעילות של בלוטת התריס. 

שמדובר  וחושבים  באבחון  טעות  נעשית  רבים  במקרים 
ביותר  השכיח  הגורם  בעבר,  בעצלות.  אפילו  או  בדיכאון 
לתת פעילות של בלוטת התריס היה חוסר ביוד. כיום, הגורם 
מחלה  האשימוטו,  מחלת  היא  פעילות  לתת  ביותר  השכיח 
אוטואימונית שבה מייצר הגוף נוגדנים התוקפים את רקמת 

בלוטת התריס ומצמצמים את ייצור הורמון בלוטת התריס. 
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בלוטת התריס

של  ייצור  לתת  להוביל  שעלולים  נוספים  גורמים  קיימים 
הורמוני התריס, ביניהם מתח נפשי, חסרים תזונתיים, חוסר 
בפעילות גופנית ותרופות מסוימות. גם שינויים הורמונליים 
החלים בתקופת ההיריון או בגיל המעבר תורמים לבעיה. תת 
פעילות של בלוטת התריס שכיח יותר אצל נשים. האיזון בין 
ההורמון אסטרוגן להורמון פרוגסטרון יכול להשפיע, בצורה 
עקיפה, על בלוטת התריס. בדרך כלל מדובר ברמה גבוהה 

יותר של אסטרוגן המחלישה את תפקוד הבלוטה.

 מצב זה עלול להתרחש בכל שלב בחייה של האישה. נשים 
הנוטלות תחליף אסטרוגן סינתטי חשופות במיוחד לירידה 
והאיזון  הנפשי  המתח  השפעות  התריס.  בלוטת  בתפקוד 
של  התפקוד  לקביעת  הם  אף  חשובים  הלחץ  הורמוני  של 
ועוד,  ארסן  עופרת,  כספית,  כמו  רעילות  מתכות  הבלוטה. 

עלולות לפגוע בפעילות הבלוטה. 

תת פעילות של בלוטת התריס עלולה אמנם לחולל שמות 
אותה  מאבחנים  אם  במיוחד  בה,  לטפל  קל  אבל  בגוף, 
תוספים  קלים,  במקרים  המחלה.  של  מוקדמים  בשלבים 
תזונתיים עשויים להשיב לגוף את האיזון במהירות. במקרים 
חדש  תזונתי  משטר  לשלב  מאוד  רצוי  יהיה  יותר,  קשים 
פעילות  נפשיים,  מתחים  להפגת  פעילות  תזונה,  ותוספי 

גופנית וטיפולים כלליים לאיזון הורמונלי. 
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אברהם מור קצב  נטורופת, מנכ"ל נס טכנולוגיות בע"מ

 האם חיי נצח 
נמצאים מעבר לפינה?

לאחר שנת 2030 יסתיים הפענוח המלא של המוח לצד היכולת להעביר את החוויה האנושית 
מהמוח למחשב. הרגע הזה, עפ"י ריימונד קורצווייל, של עזיבת הגוף הביולוגי והעברת החוויה 

האנושית לסביבה טכנולוגית חדשה, הוא למעשה רגע הפיכתנו לבני אלמוות. 

אילו היה כותב זאת אדם מן השורה הרי שהיינו ממליצים לו 
או לחילופין להציע  והתחלת טיפול  לחפש פסיכולוג קרוב 
במדען  ומדובר  מאחר  אך  הזוי  בדיוני  לסרט  רעיונותיו  את 
וממציא אמריקאי ידוע שמשקיע במחקר ופיתוח בעניין ויש 
ברצינות  להתייחס  שיש  הרי  אחרים  בפיתוחים  קבלות  לו 

לרעיונותיו שיכולים להיות מציאות שיתממש.
 MIT-קורצווייל הוא מתכנת מחשבים, מתמטיקאי ומדען מ
ונחשב לאחד הממציאים הפוריים והמשפיעים של העשורים 

האחרונים. 
למעשה, אנחנו עומדים לפני מהפיכה שמקורה הוא שילוב 
הגנום  פיצוח  עם  טכנולוגיה.  וננו  מחשבים  ביולוגיה,  של 
האנושי מביא למתודולוגיה עוצמתית שעיקרה עיצוב תרופות 
רציונליות – תרופות על בסיס טבעי ללא תופעות לוואי או 
גורמים לא רלוונטים, תרופות ללא כימיקלים,  השפעה על 
ללא סטרואידים, ללא חומרים ממכרים. תרופות שמשפיעות 
כל  לפי  לחולה  שמותאמות  הרלוונטית  הפתולוגיה  על  רק 
המשתנים האישיים ביום המחלה – גיל, מין, סוג הדם, רמת 

חומציות ואף מצב רוח.

הנדסת רקמות
ניתוח החיים והרקמות בגוף, אין יותר צורך לחכות לתורם 
של כליה, כבד או לב, פשוט בונים רקמות ואיברים אנושיים 

שמתאימים לכל אחד ובהתאם לצורך.

היפוך תהליכי הזדקנות
האנושי  הגנום  פיצוח  עם  הגנטי,  הקוד  של  מחדש  תכנות 
זה כבר ממש לא מדע בדיוני שנוכל להזמין לנו ילד, חכם 
אך  בהירות,  עיניים  עם  שחור  שיער  שחום,  חטוב,  גבוה, 
הזקנה,  על  שאחראי  הגן  פיצוח  על  עובדות  חברות  מספר 
ולתכנת אותו מחדש בכדי שתמיד נוכל לומר שהזמן כן פועל 

לטובתנו, לפחות בתהליך הזקנה.

טכנולוגיה וננו טכנולוגיה
בגוף  אחר  איבר  כל  או  יד  כף  רגל,  לשלב  ניתן  היום  כבר 
לנו  יהיו  הקרוב,  בעתיד  העצבים,  מערכת  ע"י  שיופעל 
מערכות שלמות, מערכת עיכול, מערכת נשימה מוכנות על 
המדף, כמו כן בננו טכנולוגיה. רובוטים בגודל של תא דם, 
יזרמו בדם יחסלו וירוסים, תאים סרטניים וישביחו את איכות 

חיינו.
ותיווצר  יצלח  האנושי  הגנום  פיצוח  והצלחת  במידה 
האינטגרציה לטכנולוגיה אשר יאתר וימנע הזדקנות ומחלות 
תיאולוגיות,  דתיות,  מוסריות,  שאלות  כאן  שיועלו  הרי 
זה  בשביל  ורק  לראותם  מרתק  שיהיה  אוכלוסין,  צפיפות 

נקווה שנוכל להיות כאן כשזה יקרה.
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מרק בצל
החומרים:

5 בצלים גדולים חתוך דק

1/2 2 כפות שמן זית

1/2 כפית מלח

3 כפות קמח מלא

5 כוסות מים

1/4 כוס רוטב תמרי או רוטב סויה

1/4 כפית כמון

1/4 כוס יין יבש או חצי יבש – עדיף אדום

ההכנה:

ולבחוש  הבצל  את  להוסיף  גדול,  בסיר  הזית  שמן  את  לחמם  יש 
היטב. יש לבשל את הבצל על אש נמווכה  כ-20 דקות. להוסיף את המלח, 

קמח ולבחוש היטב שוב. אחרי 1-2 דק' להוסיף חצי כוס מים, תוך כדי בחישה. 
)עד כאן הכנת הרביחה כבסיס למרק(

אחרי שהקמח נמס, יש להוסיף את שאר המים והכמון ולהביא את המרק לרתיחה. לבחוש 
היטב, להוסיף את היין ולבשל את המרק מכוסה כ-25 דק' על אש בינונית.

בהגשת המרק אפשר להוסיף רצועות של אצת ים "נורי" לכל מנה או עלי כוסברה קצוץ או בצל ירוק קצוץ.

רוטב עגבניות
החומרים:

1 כף שמן כבישה קרה

2 פלפלים אדומים גדולים , חתוכים מאד דק

5 שיני שום כתושים 

20 עגבניות קצוצות ) כ-8 כוסות(

3/4 כוס יין אדום מתוק

1/2 – 1 כוס מים

מס' עלי בזיליקום או 1 כפית בזיליקום יבש

1 כפית אורגנו

5 כפיות סוכר חום או דבש

ההכנה:

יש לחמם את השמן בסיר גדול ולטגן קל את הפלפלים. להוסיף 
את השום ולהמשיך לטגן עוד כ-2 עד 3 דק'. להוסיף את העגבניות, 
לבחוש ולבשל על להבה בינונית 5 דק'. יש להוסיף את היין, המים 
, התבלינים והסוכר )או דבש(. להביא להרתחה בהדרגה, להנמיך 
לעיתים  ולטעום  לבחוש  חשוב  שעה.  כ-1  ולבשל  הלהבה  את 

קרובות. למרקם חלק ניתן לרסק בבלנדר או במעבד מזון.
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 מרק נקטרינות 
ומלון - קומפוט

החומרים:
כ- 8 נקטרינות בשלות )4 כוסות פרי חתוך(

1/4 כוס יין אדום יבש

6 כפות מיץ לימון סחוט טרי )כ- 2 לימונים(

1 כף דבש

1 מלון בשל בגודל בינוני )4 כוסות פרי חתוך(

1 כוס מיץ תפוזים סחוט טרי או מים 

ההכנה:

יש להכניס את הנקטרינות לסיר בגודל בינוני ביחד עם היין, מיץ 
לימון ולהביא לרתיחה.להנמיך את האש ולבשל כ-10 דק' עם אש 
הדבש  את  להוסיף  גדולה.  לקערה  ולהעביר  מעט  לקרר  יש  נמוך. 
לרסק  ולבחוש  תפוזים  המיץ  החתוך,  המילון  את  ולבחוש.להוסיף 

בבלנדר או במעבד מזון את כל המרכיבים. 

לשמור בקרור.

סלט קטניות
החומרים:

1 כוס שעועית לבנה מבושלת

1 כוס שעועית אדומה מבושלת

1 כוס חומוס מבושל

2 גבעולי בצל ירוק קצוץ

3 מלפפונים חמוצים קצוצים דק

1 כף שמיר קצוץ

2 כפות סלרי קצוץ

ההכנה:
לערבב את כל חומרי הסלט ולהכין רוטב בנפרד: 

2-3 כפות חומץ תפוחים 
2 כפות שמן זית, מלח ופלפל לפי הטעם. 
לערבב את חומרי הרוטב ולהוסיף לסלט. 

לקרר כמה שעות לפני ההגשה.



 Reservations: +972-73-259-5777 :הזמנות
 Site: www.nanoteva.com :אתר

 WhatsApp: +972-73-259-5777 :וואטסאפ
NANO SONIC

 

Technology
      

     
    

    
    

    
    

     
     

       
                                                             


