كبسوالت “فيميسان” مع الزنك و”املاكا الذهبية” العالية الرتكيز

• تساهم يف الحفاظ عيل الوظائف الفيسيولوجية الطبيعية لألعضاء التناسلية لدى النساء.
• تساهم يف الخصوبة الطبيعية والتكاثر وتخليق الحمض النووي والربوتني الطبيعي
• تساعد يف انقسام الخاليا
• تساعد عيل تنظيم النشاط الهرموين وصحة األعضاء التناسلية
• تقلل من مشاكل الحيض
• تنظم وظائف املهاد والغدة النخامية وبالتايل نشاط الهرمونات يف الجسم
كابسوالت “فيميسان  Aبالس ماكا” عبارة عن منتج طبيعي متاماً من أصل نبايت وبدون أي تأثريات ضارة ،حيث يوازن بني وظائف
الجسم املختلفة ويحافظ عيل الصحة اإلنجابية للمرأة.
تقوم األعشاب املختارة بتنظيم دورة الحيض بشكل طبيعي واستعادة التوازن الهرموين ،وميكن استخدام الكابسوالت للوقاية من ظهور
الخراجات وإلتهابات الجهاز البويل التناسيل ،علامً بأن لها تأثري إيجايب عىل الخصوبة والحفاظ عىل صحة املرأة من سن البلوغ إىل انقطاع
الطمث ،وال تحتوي عىل هرمونات أو مواد حافظة.
إذا تم تناولها وفقًا إلرشادات املنتج يجوز استخدامها إىل أجل غري محدود.
إن وظيفة مادة “املاكا الذهبية” أنها توازن بني الهرمونات وتنشط الخصوبة وتحسن الصحة اإلنجابية للمرأة ،فهي تساعد يف تقليل
األعراض املضايقة الناتجة عن الحيض وعند أعراض متالزمة املبيض املتعدد الكيسات ،وذلك بأنها توازن بني مستوى هرمون األسرتوجني
يف الجسم ويظهر تأثري هذه العملية عىل وجه املرأة أيضاً بحيث تصبح برشة الوجه أكرث نظافة ويختفي حب الشباب.
“املاكا” هي مادة قابلة للتكيف مبعنى أنها تنشط عملية تجديد البرشة وتعافيها من التعب يف فرتات زمنية قصرية ،حيث هناك
دراسات تفيد بأن األشخاص الذين استخدموا “املاكا” بانتظام أكدوا زيادة مستوى الطاقة البدنية لديهم وتحسن الذاكرة واملزاج أيضاً.
إن “املاكا” حليف خاص عند األشخاص الذين يعانون من اإلكتئاب والقلق.

بلسم “ديفي” للكعب

بلسم ديفي للكعب عبارة عن تركيبة عشبية خاصة للعناية بالبرشة عيل الكعبني والقدمني.
تظهر النتائج واضحة بعد االستخدام الثاين فقط ،حيث يقوم البلسم بتليني البرشة الخشنة والجافة
واملتشققة ويستعيد ليونة ومرونة البرشة مبكوناته النشطة الخاصة .وبفضل املحتوى العايل من زيت
وردة التشييل وزبدة الكاكاو وشمع النحل يعمل البلسم عىل زيادة ترطيب البرشة عىل الفور ويعيد
الحيوية لألقدام املتعبة ،أما وجود الزيوت العطرية من اكليل الجبل والشافية واملياللوكا والفزامي
والسيزية بدورها متنع ظهور العدوى.

البرشة الصحية  -بلسم للروح
بلسم “ديفي” لتجديد واعادة حيوية البرشة هو عبارة عن تركيبة عشبية بدون ستريويدات قرشية ذات مفعول
مجدد وواقي فعال ويجوز استعامله يف حاالت املشاكل الجلدية املختلفة مثل الصدفية واالكزميا والندبات وقرت
الجلدالدهني.
يف السنوات املاضية كان الجميع يتحدثون
عن اآلثار الضارة لالشعاعات الشمسية،
وباإلضافة ايل الحامية الكافية من أشعة
الشمس خالل سنة كاملة ميكنك أن متنحي
برشتك هذا البلسم املمتاز الذي من شأنه أن
يجددهاويغذيها.
يستخدم البلسم عند الحاالت التالية -:

• الحساسية وتهيج البرشة من الشمس
• النمش الجلدي والرقائق الناتجة عن التعرض للشمس
• الحروق
إن املكون األسايس للبلسم هو شمع العسل والزيوت النباتية عالية الجودة مثل زيوت الجوجوبا واألفوكادو
واآلذريون وزهرة الربيع املسائية وجرثومة القمح وهي زيوت فريدة من نوعها يف التئام الجروح واملشاكل
الجلدية ،حيث يعترب زيت الورد مصد ًرا لحمض عرب الريتينيك ((أحد مشتقات فيتامني  Aالطبيعية)) مام يؤدي
إىل شفاء أرسع ألجزاء البرشة املترضرة.
يعمل البلسم عىل ترطيب الجلد وتغذيته وله تأثريعىل تليني البرشة ووقايتها من اإللتهابات ،حيث يحتوي
عىل أالنتوين وبيسابولول ((مادة البابونج النشطة)) والبانثينول ،بينام تعمل الزيوت العطرية من نباتات ندى
الجبل والخزامى والربغموت واليوسفي عىل تجديد البرشة وشفائها وحاميتها ،كون البلسم ينعم البرشة وينظف
األنسجة النخرية ويحفز تكوين خاليا جديدة.

الصدر و العنق
هالم “ديفي” لصدر وعنق املرأة هو عبارة عن تركيبة
عشبية طبيعية غنية باملكونات التي تساعد يف زيادة حجم
و نرب الثدي ،حيث يحتوي عيل حلبة نباتية ((بذر يوناين))
معروفة تراثيا بني الناس بخواصها لزيادة حجم الثدي عند
املرأة .واملكون الرئييس لهذه الحلبة النباتية هي مادة
الفيتوسرتوجني ((هرمون االسرتوجني العشبي)) بحكم
أن االسرتوجني له فوائد متعددة للجسم ومن بينها أنه
يؤثر عىل كربحجم ثدي املرأة أيضاً ،بينام يزيد مستخلص
حلبة القفز من هذا التأثري وباإلضافة إيل نبات القفطان
ينشط الدورة الدموية أي يوسع الغدد الثديية مام يجعل
الثديني أكرب و أكرث ثباتاً ،أما الرتكيز العايل للفيتامينات  Aو
 Eاملوجودة يف زيوت األفوكادو ووردة التشييل توفر طاقة
اضافية ألنسجة البرشة وبالتايل تقاوم حركة الجذور الحرة
وتبطىءالشيخوخة.
ومن املعروف أن زيت األفوكادو لديه خواص ممتازة لتجديد البرشة بسبب احتوائه عىل تركيبات عالية من
األحامض الدهنية األساسية والتي متنع جفاف الجلد وتحافظ عيل مرونته ،أما زيت الوردة الربية فينشط تحليق
مادة الكوالجني التي متنع تكوين التجاعيد عيل برشة العنق الدقيقة ومتنع ظهور آثار متدد الجلد عيل الصدر أيضاً.
وبإستخدام هالم “ديفي” بشكل منتظم يصبح الثدي أكرب حجامً و أكرث ثباتاً بينام تؤثر زيوته القيمة عىل تغذية
البرشة وجعلها مخملية وحسنة املظهر.

يزيد من حجم وثبات الصدر ((الثدي)) وتصبح البرشة
لطيفة ومخملة ويستعيد للثدي ثباته بعد الرضاعة

يرفع مستوى الطاقة
“ألفا اكتيف” هي تركيبة فريدة تحتوي عيل مستوي عالٍ من املكونات
الطبيعية التي تساعد يف حاالت ضعف االنتصاب والعقم عند الرجال.

• يزيد يف حركة الحيوانات املنوية
• يساعد يف نضوج الحيوانات املنوية
• مينع رسعة القذف
• يزيد يف عدد الحيوانات املنوية
• يحسن االنتصاب
• يزيد الرغبة الجنسية
يعرض عليكم فريق علامء األحياء والصيدلة الذين سبق وأن اكتشفوا “فيميسان  ”Aالناجح منتجاً آخراً كحل
طبيعي للمشاكل املتمثلة يف العقم لدى الرجال وضعف االنتصاب وهي مشاكل يواجهها الرجال اليوم بكرثة بعد
بدء الحياة الزوجية.
يساعد مستخلص “داميانا” العشبي ( )Turnera Diffusa Lعيل تخفيف ضعف االنتصاب كونه يزيد من
تدفق الدم ايل االعضاء التناسلية وبالتايل ينشط أعصاب الجزء السفيل من الحبل الشويك مام يعمل عىل تنشيط
االنتصاب وإزالة ظاهرة القذف املبكر ،علامً بأن مستخلص “داميانا” العشبي يزيد من مستوي الطاقة الداخلية
ويقوي الرغبة الجنسية ،حيث يتم استخدامه بنجاح يف عالج العقم ايضاً والربوستات و التهابات املسالك البولية.
“كاريتني  ”Lو”أسنتيل  Lكاريتني” هي عبارة عن أحامض أمنية الزمة لنشاط خاليا الحيوانات املنوية الطبيعي
وهي عنرص مهم يف البالزما املنوية والحيوانات املنوية نفسها وتلعب دوراً كبرياً يف نضوج الحيوانات املنوية
وحركتها.

يقوم “فيميسان  ”Aبفضل تأثريه اإليجايب عىل التوازن الهورموين واإلباضة بزيادة نسبة الخصوبة لدى النساء
إضافة إىل استخدامه الناجح يف عالج العقم .وميكن استخدام هذه القطرات العشبية الطبيعية من قبل الفتيات
القارصات ابتداءاً من أول دورة شهرية لهم و ليس لها آثار أو موانع غري مرغوبة وميكن أن تساعد يف حالة
تشخيص األمراض النسائية التالية -:

• الخراجات عيل املبايض
• األورام الليفية يف الرحم
• اضطراب الدورة الشهرية
• الحيض املؤمل
• بطانة الرحم
• متالزمة تكيس املبايض
• التغريات الليفية يف الثدي
• العقم عند النساء
• جروح عيل عنق الرحم
• تالزمة ما قبل الدورة الشهرية

تركيبة “فيميسان  ”Aتحتوي عيل جميع النباتات األساسية املطلوبة للحفاظ عيل صحة االعضاء التناسلية للمرأة
(أوراق عباءة السيدة ،عشبة يارو ،اآلذريون ،عشبة إبرة الراعي ،عشبة محفظة الراعي) ،علامً بأن القطرات
طبيعية متاماً وبدون مواد حافظة أو هرمونات أو ألوان صناعية وتؤثر بشكل إيجايب عيل الدورة الدموية الدقيقة
يف منطقة املبيض وعىل وظيفة املبيض وتوازنه الهرموين وتنظيم الدورة الشهرية ،إضافة إىل تأثريها الخاص يف
الوقاية من تشنج الرحم وبالتايل تخفيف دورات املحيض املؤملة.
يتم استخدام “فيميسان  ”Aبنجاح يف الحاالت املختلفة للخراجات من املبايض والخراجات البطانية الرحمية
وكذلك يف حالة تكيس املبايض.
وبفضل نشاطهم اإلسرتوجيني الخفيف تعمل النباتات املكونة “لفيميسان  ”Aبتوقيف منو الورم الليفي والتأثري
عيل تقليله تدريجياً بينام يساعد احتوائها عىل مواد التانني واالشيلني يف تخفيف الدورات الطويلة والوفرية
الحيض ،وأيضاً بسبب تأثريها املقاوم لاللتهابات تؤثر عيل تخفيف اإللتهابات الحادة واملزمنة يف املبايض وتخفف
كذلك إفرازات املهبل املتزايدة.

اصل االعشاب الطبية من منطقة البلقان
إن استخدام “فيميسان  ”Aال يلغي العالج املقرر من قبل الطبيب

منتجات طبيعية  ٪١٠٠من أصل نبايت
عىل كل امرأة أن تعرف بأن هذا املنتج حليف قوي لها ودامئاً يف صفها

• املنتج طبيعي بالكامل
• بدون موانع استخدام
• يوازن وظائف أعضاء جسم اإلنسان
• ال يحتوي عيل هرمونات أو مواد حافظة

بالتأكيد أن كل امرأة منا تعرضت ملشكلة ذات عالقة بأمراض النساء مرة واحدة يف حياتها
عيل األقل ،بدءاً من الدورة األوىل التي تكون غري منتظمة ومؤملة يف سن البلوغ وحتي مشاكل
الخراجات الخطرية والورم العظمي وإلتهابات العقم وإلتهابات الدورة الشهرية والخ.
معظم هذه املشاكل هي أعراض اضطرابات الهرمونات أو التعب املزمن أو العصبية أو االكتشاب أو
القلق أو اضطرابات النوم والخ .وغالباً ما تكون هذه مشاكل موجودة ملدة سنوات وعىل الرغم مام
نبذله للتخلص منها مبساعدة أطباء أمراض النساء وتناول األدوية وحبوب منع الحمل والعمليات
الجراحية ال تزال هذه املشاكل باقية تتبعنا ،ومن أجل ذلك دفع فريق الخرباء من “هريبا اليف” عناية
خاصة لصحة األعضاء التناسلية للمرأة وحل هذه املشاكل بطريقة طبيعية ،حيث قام خرباء “هريبا
اليف” مبتابعة االتجاهات العاملية املعارصة وتطبيق املعرفة الحديثة يف مجال العالج بالنباتات ومتكنوا
من اكتشاف تركيبة عشبية فريدة من نوعها يف شكل قطرات عشبية تسمى “فيميسان .”A

كتالوجاملنتجات

