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هل أنت بحاجة إلی جرعات الحدید؟

يف إمتصاص الحدید بسبب زیادة معدَّل الحموضة يف املعدة أو األمعاء • األشخاص الذین یالقون مشاکل يف تناول جرعات الحدید األخری بسبب مشاکل اإلسهال أو اإلمساك
أو بسبب مشاکل معدیّة أخری • األشخاص الذین ال یحصلون علی املفعول الذي یبغونە عند تناول جرعات الحدید التقلیدیّة

یمکن استعاملها من قبل الجمیع
امتصاص الجسم للحدید هو أفضل بأربع مرات مقارنة بجرعات الحدید التقلیدیة
ال تحتوي علی أ ّیة مک ِّونات حیوان ّیة
یمکن تناولها مع الطعام
لطيفة لإلستخدام – أقىص مفعول!
یمکنك تناولها متی شئت
لطيفة لإلستخدام مع مفعول یبلغ الحد األقصی!

هل تحتاج إلی الحدید؟
ربا تکون تعاين من نقص الحدید .النساء الحوامل وامل ُرضعات مع َّرضات لإلصابة بنقص الحدید ،ولکن الرجال
تظهر األبحاث بأ َّن إمرأ ًة من بین أربعة نساء يف عمر الخصوبة َّ
واألطفال أیضاً قد یعانون من نقص الحدید.
لجرعات أمینو یَرن  aminoJernفوائد واضحة بالنسبة لهذە الفئات مقارنة بجرعات الحدید التقلیدیّة.
أعراض نقص الحدید قد تکون الشعور باإلرهاق والدوار والغثیان والوهن ولون برشة باهت .قبل تناولك لجرعة الحدید ینبغي علیك أن تطلب من طبیبك أن یقیس
مخزونك من الحدید .هكذا تحصل عىل جواب أکید علی السؤال ،هل أنت بحاجة إلی جرعة حدید إضافیّة أم ال.

ما هو األمینو یَرن؟
یساعد األمینو یَرن  aminoJernعلی زیادة مخزون الحدید لدیك بف َّعالیة وبدون مشاکل ،وهو یُمتَ ّص من قبل الجسم بشکل أفضل لغایة أربعة م َّرات قیاساً بجرعات
الحدید التقلیدیّة.
يف العادة ال یسبب األمینو یَرن تأثیرات جانبیة مزعجة مثل الغثیان أو اإلمساك أو اإلسهال .یمکنك تناول الجرعة متی شئت ،ومع الطعام إن أردت .بعکس جرعات الحدید
التقلیدیّة ،ال یتأث َّر إمتصاص الجسم للحدید بالطعام لدى استخدام األمینو یَرن .فاملفعول یکون بنفس الجودة يف جمیع الحاالت .عالوة عىل هذا ال یحتوي األمینو یَرن علی
کل الناس!
مک ِّونات حیوانیة ولهذا السبب یمکن أن یُستخدم من قبل ّ
جرعة حدید یمکنك تناولها متی شئت
إمتصاص أفضل  -لطیف علی املعدة

کیف یعطي األمینو یَرن مفعوله؟
یحتوي األمینو یَرن علی مرکَّب حدیدي هو الفیروشیل  .Ferrochelیحتوي هذا املرکَّب علی جزيء حدید ُمحاط
بحامضین أمینیین،
ُنائ البِب ِتيد .عندما تتناول األمینو
ٌ
حامض واح ٌد علی کل جانب .یشکل هٶالء معاً ما نسمیە ث ِ ُّ
متص معە
ُنائ البِب ِتيد بسهولة عرب غشاء األمعاء فیُ َّ
یَرن فإ َّن جسمك سیتع َّرف علی ث ِ ُّ
ُنائ البِب ِتيد هذا .یتم امتصاص ث ِ ُّ
اکب مجا ّين» .بعد امتصاص الجسم لها یذهب الحامضان األمینیان لحالهام ویبقی الحدید لوحدە
الحدید أیضاً «کر ٍ
جاهزا ً لإلستخدام .بهذە الطریقة یتمکَّن املرء من اإلنتفاع من الحدید بشکل أفضل ویتحاشی مشاکل املعدة.

بإستطاعة جمیع الناس أن یستخدموا
األمینو یَرن
الجرعة موث َّقة بشکلٍ جیّد
استخدامها مأمون
استخدام مأمون
وسجل برباءة اخرتاع من قبل رشکة البیون البوراتوریز األمریکیة (.)Albion Laboratories Inc USA
إ َّن املرکَّب الحدیدي فیروشیل  Ferrochelهو مرکَّب ت َّم تطویرە ُ
یخص مفعول املرکَّب والتأثیرات الجانبیة لە وسالمتە .فیروشیل حاصل علی
إ َّن املرکَّب الحدیدي فیروشیل ُم َوث َّق علمیاً من خالل سلسلة من الدراسات الرسیریة فیام ّ
الوضعیة القانونیة غراس  SARGوالتي تعني بأ َّن املرکَّب الحدیدي قد قُیِّ َم کمنتج مأمون وغیر مٶذي من قبل إدارة املواد الغذائیة واألدویة(and Drug Administration
 )Foodيف الوالیات املتحدة األمریکیة.

کیفیة استخدام األمینو یَرن؟
قرص واحد یعادل  ٥٢ملغراماً یومیاً.
ٌ
یمکن تناول جرعات أخری باإلتفاق مع الطبیب.
یمکن تناول القرص مع وجبة الطعام أو بدونها.

متی یبدأ مفعول الجرعة بعد تناولها؟
هذا یتوقَّف علی حالتك الصحیة .يف الحاالت حیث نقص الحدید هو ضمن الحدود العادیّة سیم ّر من  ٦-٤اسابیع قبل اإلستجابة للعالج.

ماذا یجب علیك أن تنتبە لە بشکل خاص؟
إ َّن داء الصباغ الدموي (الهیموکروماتوز) هو حالة وراثیة حیث یت ّم امتصاص کمیّة کبیرة من الحدید من الغذاء بدون أن
قس مخزونك من الحدید قبل تناول جرعات الحدید ،لکي
یتمکَّن الجسم من استخدام ّ
کل هذە الکمیة أو التخلّص منها .لذا ّ
تتأکّد من أنك بالفعل تحتاج إلی الحدید .یمکنك قیاس مخزون الحدید ونسبة الهیموغلوبین لدیك عند طبیبك.
األمینو یَرن خا ٍل من مادة الغلوتین والسکر والحلیب واملک ِّونات الحیوانیّة.

من یستطیع أن یستخدم األمینو یَرن؟
األشخاص الذین یرغبون يف تج ّنب املنتجات الحیوانیّة • النساء يف عمر الخصوبة • الحوامل وامل ُرضعات • املتربعین
بالد ّم • مامريس الریاضة • األشخاص الذین یخفِّفون وزنهم • األطفال يف طور النمو • األشخاص الذین یجدون صعوبة
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