
بیوتین  ١٠٠٠ میکروگرم / ٢٠٠٠ میکروگرم
Biotin 1000 mcg / 2000 mcg

موارد مصرف:

کمک به سالمت پوست، مو

کمک به سالمت ناخن

Arya Daru Pharmaceutical Co.

زیر  ٣٠ درجه دور از دسترس کودکان  ۶۰ قرص  در بستهدور از نور و رطوبت



مشخصات محصول

ارتباط با ما

info@aryadaru.com

021 88 54 80 62 - 6

0910 2293630

کمک به سالمت پوست، مو و ناخن

بیوتین یکی از اعضای خانواده ویتامین B و از مواد مغذی 

واکنشهای  در   ، کوآنزیم  یک  عنوان  به  که  است  ضروری 

شیمیایی درون بدن نقش مهمی ایفا می کند. کمبود بیوتین، 

به تغييرات و مشکالتی در پوست و مو (  تواند منجر  می 

گزارش ها  برخی  مبنای  بر  گردد.   (  ... و  مو  ریزش  مانند 

یک  در  است.  موثر  نیز  ناخن ها  شکنندگی  رفع  در  بیوتین 

مطالعه انجام شده در سوئیس مکمل بیوتین منجر به ضخیم

مورد  افراد  درصد   ٦٣ در  ناخن  صفحات  توجه  قابل   شدن 

آنتی  فعالیتهای  از  شواهدی  همچنین  گردید.  مطالعه 

عنوان  با  بیوتین  باشد.  می  موجود  بیوتین  اکسیدانی 

ویتامین اچ ( vitamin H ) نیز نامیده می شود.

تهران، سهرودی شمالی، خیابان عربعلی، پ ٢٨، ط سوم

www.aryadaru.com

aryadaruco

aryadaruco

aryadaruco

aryadaruco

Serving Size: 1 Tablet

Amount Per Serving                     %Daily Value                      

Biotin 1000 mcg Supplement Facts

Biottin      1000 mcg             3333%

Serving Size: 1 Tablet

Amount Per Serving                       

Biotin 2000 mcg Supplement Facts

Biottin      2000 mcg              6667%  



موارد مصرف:

کمک به تنظیم خواب

 رفع اختالل جت لگ ناشی از پروازهای طوالنی

زیر  ٣٠ درجه دور از دسترس کودکان  ۳۰ قرص  در بستهدور از نور و رطوبت

Arya Daru Pharmaceutical Co.

مالتونین 
3  mg / 5 mg 10 mgMelatonin 



مشخصات محصول

www.aryadaru.com

aryadaruco

aryadaruco

aryadaruco

aryadaruco

ارتباط با ما

info@aryadaru.com

021 88 54 80 62 - 6

0910 2293630

موارد مصرف مالتونین:

کمک به تنظیم خواب: مالتونین در تنظیم ریتم های شبانه 

اشکال  از  برخی  برای  دلیل  به همین  و  داشته  نقش  روزی 

بیخوابی و دیگر اختالالت خواب از جمله  جت لگ ( اختالل 

از پروازهای طوالنی) مورد  در ریتم شبانه روزی بدن ناشی 

استفاده قرار میگیرد.

تحقیقات اولیه نشان داده است که مالتونین ممکن است 

برای پیشگیری از سردردهای خوشه ای در برخی بیماران ( به 

ویژه بیمارانی که نمی توانند داروهای دیگر را تحمل کنند) 

مناسب باشد.

مالتونین اثرات آنتی اکسیدانی نیز دارد و در زمینه استفاده از آن 

در سرطان و اختالالت ایمنی تحقیقات مقدماتی صورت گرفته و 

یافته های امیدوارکننده ای در این زمینه موجود می باشد.

تهران، سهرودی شمالی، خیابان عربعلی، پ ٢٨، ط سوم

Serving Size: 1 Tablet

Amount Per Serving                       

Melatonin 3mg Supplement Facts

 Melatonin       3mg 

Serving Size: 1 Tablet

Amount Per Serving                       

Melatonin 5mg Supplement Facts

 Melatonin       5mg 

Serving Size: 1 SL Tablet

Amount Per Serving                       

Melatonin 10mg Supplement Facts

 Melatonin       10mg 



مالتونین + منیزیم
Melatonin + Magnesium

موارد مصرف:

کمک به تنظیم خواب

کمک به سالمت سیستم عصبی عضالنی و کاهش اسپاسم های عضالنی

زیر  ٣٠ درجه دور از دسترس کودکان  ۳۰ قرص  در بستهدور از نور و رطوبت

Arya Daru Pharmaceutical Co.



SUPPLEMENT FACTS
Serving Size: 1 Tablet

Amount Per Serving                          %Daily Value

Melatonin                          5 mg                  *

Magnesium (as oxide)      150 mg            37.5%

* Daily Value not established.

مشخصات محصول

www.aryadaru.com

aryadaruco

aryadaruco

aryadaruco

aryadaruco

ارتباط با ما

info@aryadaru.com

021 88 54 80 62 - 6

0910 2293630

موارد مصرف مالتونین منیزیم:

کمک به تنظیم خواب.

مالتونین در تنظیم ریتم های شبانه روزی نقش داشته و به همین 

دلیل برای برخی از اشکال بیخوابی و دیگر اختالالت خواب از جمله  

جت لگ ( اختالل در ریتم شبانه روزی بدن ناشی از پروازهای طوالنی) 

مورد استفاده قرار می گیرد.

های  اسپاسم  کاهش  و  عضالنی  عصبی  سیستم  سالمت  به  کمک 

عضالنی.

عملکردهای  از  وسیعی  طیف  با  ضروری  معدنی  ماده  یک  منیزیم 

بیولوژیکی است. منیزیم برای فرآیندهای بیولوژیکی مهمی از جمله 

تولید انرژی سلولی و سنتز اسیدهای نوکلئیک و پروتئین ها ضروری 

است. کمبود این عنصر در بدن می تواند باعث مشکالت متعددی از 

جمله گرفتگی عضالت شود.

مکمل منیزیم و مالتونین از چرخه خواب سالم حمایت می کند. 

 منیزیم از عملکرد قلب، ماهیچه ها و سیستم عصبی حمایت کرده و 

مالتونین به حفظ چرخه خواب سالم و ایجاد حس آرامش در هنگام 

خواب کمک می کند.

تهران، سهرودی شمالی، خیابان عربعلی، پ ٢٨، ط سوم



زینک ٣٠ میلی گرم
Zinc 30 mg

موارد مصرف:

کمک به حفظ سالمت پوست، مو و ناخن 

کمک به تقویت سیستم ایمنی

زیر  ٣٠ درجه دور از دسترس کودکان  ۳۰ قرص  در بستهدور از نور و رطوبت

Arya Daru Pharmaceutical Co.



SUPPLEMENT FACTS
Serving Size: 1 Tablet

Amount Per Serving                          %Daily Value

Zinc (as Gluconate)             30 mg                 273%

مشخصات محصول

www.aryadaru.com

aryadaruco

aryadaruco

aryadaruco

aryadaruco

ارتباط با ما

info@aryadaru.com

021 88 54 80 62 - 6

0910 2293630

کمک به حفظ سالمت پوست، مو و ناخن 

کمک به تقویت سیستم ایمنی

روی یک عنصر ضروری با طیف گسترده ای از نقش های بیولوژیکی 

است که در متابولیسم اسید نوکلئیک، پروتئین، تولید انرژی و دیگر 

موارد نقش مهمی را ایفا می کند.

یکی دیگر از نقش های ساختاری روی در حفظ یکپارچگی غشاهای 

آسیب های  برابر  در  آن ها  از  محافظت  نتیجه  در  و  بیولوژیکی 

اکسیداتیو می باشد.

از نظر فیزیولوژیکی، روی برای رشد و نمو، تولید مثل، فعالیت بویایی 

و چشایی، سیستم ایمنی و سایر موارد حیاتی است. کمبود روی می 

تواند منجر به تاخیر در رشد، اختالل عملکرد سیستم ایمنی، افزایش 

اسهال،  بی اشتهایی،  اولیگواسپرمی،  هیپوگنادیسم،  عفونت ها،  بروز 

کاهش وزن، تاخیر در بهبود زخم، آلوپسی و تغييرات پوستی گردد.

تهران، سهرودی شمالی، خیابان عربعلی، پ ٢٨، ط سوم



موارد مصرف:

کمک به حفظ سالمت پوست، مو و ناخن 

کمک به تقویت سیستم ایمنی

زینک ١٥ + ویتامین سی ٥٠٠ میلی گرم
Zinc 15 + Vitamin C 500

زیر  ٣٠ درجه دور از دسترس کودکان  ۳۰ قرص  در بستهدور از نور و رطوبت

Arya Daru Pharmaceutical Co.



SUPPLEMENT FACTS
Serving Size: 1 Tablet

Amount Per Serving                          %Daily Value

Vitamin C           500 mg                626%

Zinc (as Gluconate)        15 mg                150%

مشخصات محصول

www.aryadaru.com

aryadaruco

aryadaruco

aryadaruco

aryadaruco

ارتباط با ما

info@aryadaru.com

021 88 54 80 62 - 6

0910 2293630

کمک به حفظ سالمت پوست، مو و ناخن 

کمک به تقویت سیستم ایمنی

زینک (روی): زینک یک عنصر ضروری با طیف گسترده ای از نقش
پروتئین،  نوکلئیک،  اسید  متابولیسم  در  که  است  بیولوژیکی   های 
از  ایفا می کند. یکی دیگر  را  انرژی و دیگر موارد نقش مهمی  تولید 
نقش های ساختاری روی در حفظ یکپارچگی غشاهای بیولوژیکی و 
در نتیجه محافظت از آن ها در برابر آسیب های اکسیداتیو می باشد.

از نظر فیزیولوژیکی، روی برای رشد و نمو، تولید مثل، فعالیت بویایی 
و چشایی، سیستم ایمنی و سایر موارد حیاتی است. کمبود روی می

 تواند منجر به تاخیر در رشد، اختالل عملکرد سیستم ایمنی، افزایش 
اسهال،  اشتهایی،  بی  اولیگواسپرمی،  عفونت ها، هیپوگنادیسم،  بروز 
کاهش وزن، تاخیر در بهبود زخم ، آلوپسی و تغييرات پوستی گردد.

ویتامین C: ویتامین C دارای فعالیت آنتی اکسیدانی است. همچنین 
ممکن است اثرات ضد سرطان، ضد فشار خون، ضد ویروسی، آنتی 
هیستامینی، تعدیل کننده ایمنی، محافظت از چشم و محافظت از 
راه های هوایی داشته باشد. ویتامین C ممکن است به سم زدایی 
برخی از فلزات سنگین مانند سرب و سایر مواد شیمیایی سمی کمک 

کند.

تهران، سهرودی شمالی، خیابان عربعلی، پ ٢٨، ط سوم



موارد مصرف:

سیستین + ب ٦ + زینک و آرژنین
Cystine + B6 + Zinc + Arginine

کمک به حفظ سالمت مو (تقویت موها) و ناخن (جلوگیری از شکستگی) 

کمک به تقویت سیستم ایمنی در مقابل آسیب های اکسیداتیو 

زیر  ٣٠ درجه دور از دسترس کودکان  ۶۰ قرص  در بستهدور از نور و رطوبت

Arya Daru Pharmaceutical Co.



SUPPLEMENT FACTS
Serving Size: 4 Tablets

Amount Per Serving                          %Daily Value

L-Cystine                           2g                *

L-Arginine                         6mg              *

Vitamin B6                       1.4 mg        100%

Zinc (as sulfate)               10 mg        100%

* Daily Value not established.

مشخصات محصول

www.aryadaru.com

aryadaruco

aryadaruco

aryadaruco

aryadaruco

ارتباط با ما

info@aryadaru.com

021 88 54 80 62 - 6

0910 2293630

کمک به حفظ سالمت مو و ناخن

کمک به تقویت سیستم ایمنی 

ویتامین  ال آرژنین،  اسیدآمینه  ال سیستین،  حاوی  محصول  این 

اسیدآمینه، ویتامین و مواد  از  ترکیبی  با  زینک می باشد که  B٦ و 

نیاز، به حفظ ساختار بافت های مو ( تقویت موها)  معدنی مورد  

و ناخن کمک کرده و میزان شکنندگی آنها را کاهش می دهد.

می  ناخن  و  مو  کراتین  دهنده  تشکیل  ترکیبات  از  ال سیستین 

باشد.

به سنتز طبیعی سیستئین کمک می کند.  B٦ ویتامین 

غشاهای  یکپارچگی  حفظ  در  فراورده  این  در  موجود  زینک 

های  آسیب  برابر  در  ها  آن  از  محافظت  نتیجه  در  و  بیولوژیکی 

می باشد. موثر  اکسیداتیو 

ال آرژنین نیز به عنوان یک اسیدآمینه در ساختار کراتین نقش ایفا 

می کند.

تهران، سهرودی شمالی، خیابان عربعلی، پ ٢٨، ط سوم



موارد مصرف:

کمک به سالمت سیستم عصبی عضالنی 

کاهش اسپاسم های عضالنی 

مـنیزیم + ب٦
Magnesium + B6

Arya Daru Pharmaceutical Co.

زیر  ٣٠ درجه دور از دسترس کودکان  ۶۰ قرص  در بستهدور از نور و رطوبت



SUPPLEMENT FACTS
Serving Size: 1 Tablet

Amount Per Serving                          %Daily Value

Magnesium (as citrate)    100 mg               23%

Vitamin B6                        10 mg               733%

مشخصات محصول

www.aryadaru.com

aryadaruco

aryadaruco

aryadaruco

aryadaruco

ارتباط با ما

info@aryadaru.com

021 88 54 80 62 - 6

0910 2293630

کمک به سالمت سیستم عصبی عضالنی 

کاهش اسپاسم های عضالنی

عملکردهای  از  وسیعی  طیف  با  ضروری  معدنی  ماده  یک  منیزیم 

است.  بیولوژیکی 

برای  و  داشته  نقش  متابولیک  واکنش   ٣٠٠ از  بیش  در  منیزیم 

سنتز  و  سلولی  انرژی  تولید  جمله  از  مهمی  بیولوژیکی  فرآیندهای 

اسیدهای نوکلئیک و پروتئین ها ضروری است. 

از  متعددی  مشکالت  باعث  می تواند  بدن  در  عنصر  این  کمبود 

جمله گرفتگی عضالت شود.

موارد  در  که  بوده  آب  در  محلول  ویتامین های  از   B٦ ویتامین 

کنندگی  تنظیم  و  ایمنی  سیستم  تنظیم کنندگی  جمله  از  متعددی 

خلق و خو، نقش ایفا می کند. 

تهران، سهرودی شمالی، خیابان عربعلی، پ ٢٨، ط سوم


