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توســـط همه میتواند استفاده شود
آهن مروج(سنتی)
چهارمرتبه جذ ِب بهرت نسبت به مکمل های ِ
فاقــد هرنوع عنارص حیوانـــــی
میتواند با غذا صـــــرف شـــــــــود
مالیم در استفاده ـــ حــــ ِد اعظمی موثریت
میتوانـــــد هرزمانیکه خواسته باشید رصف شود
تثبیت شـــــــــــده

•افرادیکه خود راالغر میسازند
•اطفا ِل در حال رشــــد
جذب آهن به علت محیط القلی معده/روده
•اشخاص دارای مشکل ِ
•افرادیکه ,با توجه به قبضیت ویا اسهال و یا دیگر مشکالت های مرتبط به معده با دیگر مکمل های آهن مشکل دارند.
•اشخاصیکه با دیگر مکمل های مروج آهن به ِ
هدف موثرخویش نایل منیا یند.

آ یا شام به آهن نیاز دارید؟
ِ
قابلیت بارداری)میتوانند به کمبود آهن مواجه شوند.
تحقیقات نشان میدهند که بسیار ی ها ,هر یک از چهار زن درسنین دورهء فرتیل(دورهء
خانم های بار دار و شیر ِده به سادگی میتوانند آهنِ کم دریافت منایند ,اما اطفال و مردان نیز به کمبود آهن مواجه میشوند.
در مقایسه با دیگر مکمل های مروج آهن با این گروپ از افراد ,آمینویرن دارای فایده های چشم گیر میباشد.
عالیم کمبود آهن میتواند عبارت از خستگی ,رسچرخی ,دلبدی ,بی قوتی و رنگ پریدگی جلد باشد .قبل ازینکه شام مکمل آهن بگیرید ,الزم است تا از داکرت خود
خواهش منایید تا ذخیرهء آهن تان را معاینه مناید .این موضوع به شام جواب مطمن خواهد داد که اگر شام به گرفنت م ًک ِمل آهن نیاز داشته باشید.

اَمینو یَـــرن چیست؟
آمینویرن ذخیرهء آهن را بصورت موثر و بدون مشکل تشکیل میـــدهد ,و نسبت به دیگر مکمل های مروج آهن چهار برابر خوب تر جذب میگردد .آمینو یرن معمو ًال
ِ
عوارض جانبی اذیت کنندهء مانند دلبدی ,قبضیت یا اسهال منیدهد .شام میتوانید هرزمانیکه خواسته باشید,وترجیحاً آنرا با غذا بگیرید .برخالف مکمل های آهنِ سنتی
ِ
رص حیوانی را دارا نیست ,وبه همین خاطر میتواند همه ازان
(مروج)  ,جذب غذا کا ِهش منییآبد .بهر صورت,
موثریت یک برابر است .همچنان ,آمینویرن هیچ عنا ِ
استفاده مناییند!

اَمینو یَرن چگونه تاثیر میـــکند؟
آمینویَرن حاوی یک ِ
پیوند ِ
اب حیاتی احاطه گردیده است,هرکدام در یک
خاص آهن ,فیروکهیل میباشد .این دارای یک مالیکول آهن است که توسط دونوع تیز ِ
طرف .اینها چیزی را تشکیل میدهند که ما آنرا دای پیپتید مینامیم .هنگامیکه شام آمینویرن رصف میکنید ,بدن این دای پیپتید را میشناسد.
به آسانی از طریق جدار روده جذب گردیده و این آهن همچو «سوا ِر آزاد» راهی میباشد .درست این تیزابهای حیاتی را الیه
ها جدا سا خته و بدین وسیله آهن آماده ء استفاده میباشد .به همین ترتیب شخص میتواند از مزایای آهن خوبرت برخوردار
ِ
مشکالت معده رهایی یابد.
شود واز

استفادهء بیخطر /ایمنی درمرصف
مرکب آهنِ اخرتاح شده ,توسط البراتوارهای آلبیون در آمریکا تثبیت و توسعه یافته است.
این فیروکهیلِ ِ ,
فیروکهیل ,ذریعهء یک سلسله تحقیقات کلینیکیی ,هم از نظر تاثیر ,عوارض جانبی و بی آسیبی ,بطور علمی تثبیت کردیده است.
فیروکهیل دارای اعتبار جی آر آ ِاس میباشد ,به این مفهوم که این مرکب آهن از جانب ادارهء غذا و دارو درآمریکا ایمن و بی آسیب شناخته شده است.

اَمینویَرن را چگونه استفاده کرد؟
روزانه یک تابلیت معادل  52میلی گرام مقدار ودوزهای دیگر بعد ازصحبت با داکرت توصیه میشود این تابلیت میتواند با اوقات رصف غذا یا بدون آن استفاده
گــــــــردد

قبل ارینکه تاثیر معلوم گردد ,آیا چه مد تی را دربر خواهـــد گرفت ؟
این چیز به حالت شام وابستگی دارد .بطور نورمال با یک کمبود آهن عادی ,قبل ازین که شخص بتواند تاثیر ی را مشاهده منــــــاید,معموالً 4ـــ  6هفته را در
برمیـــــگیرد.

آیا بطور خا ص چه چیز الزم است تا شام به آن توجه داشته باشید؟
هیموکروماتوز ,یک حالت اِرثی میباشد که درانصورت مقدار آهن بیش از حد از طریق عذا جذب بدن میگردد که بدن قادر به مرصف آن
نبوده و یا به آن کنارآمده منیتواند .بنا برین قبل ازینکه آهن بگیرید ,ذخیرهء آهن خود را اندازه (معاینه ) منایید ,طوریکه آگاه باشید که
واقعاً شام به آن نیاز دارید .ذخیرهء آهن و مقدار ِهیموگلوبین تان را میتوانید نزد داکرت ثابت (خانوادگی) خود معاینه منایید.
ا َمینو یَــــــرن دارای گلوتین ,شـــــکر ,شیـــــــر یـــا عــــــناصــــــ ِر
حیــــوانی منیبــــا شد.

چه کسی میتواند اَمینویَرن را استفاده مناید؟
•اشخاصیکه میخواهند از مواد دارای عنارص حیوانی خود داری ورزند
•خانم های سنین دورهء قابلیت بارداری
•خانم ها ی شیر ده و حامله
•اهدا کنند گان خون
•ورزش کاران
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