« АЛЬХАЯТ » ҚАРА ЗЕРЕ МАЙЫН ҚОЛДАНУ ЖӨНІНДЕГІ НҰСҚАУЛЫҚ
Капсуладағы « АЛЬХАЯТ» қара зере майы
Құрамы: Тазаланбаған, иіссізденлірілмеген, қуырылмаған, қайнатылмаған салқындай сығылған « АЛЬХАЯТ» қара зере
майы.
Капсуланың қабықшасы : халал 100% табиғи өнім. Желатин, тазартылған су.
Қасиеті:
Линнол қышқылы - 58%; Олеин қышқылы - 22,59%; Линолен қышқылы және баска майлы қышқылдар - 19,4%
Флавоноидтар, басқа да минералдар, полисахаридтер мен моносахаридтер, фоли қышқылы,15 аминқышқылдары,
олардың 8-і ауыспайты.
Қолдану аясы:
Қара зере майы ағзанын қарсыласуын, зат алмасуды, ас қорыту үдерісін жақсартады.
Қандағы холестерин деңгейін төмендетеді.
Ағзадағы токсиндерді, шлакты ауыр металдарды шығарады
Иммунитетті нығайтады
Алмасу үдерістерін қалпына келтіреді
Қартаю үдерісін тежейді.
Жүйке жүйесін қалпына келтіреді
Есте сақтау қабілетін жақсартады
Өкпе тыныс жолдары, дертінде шипа
Жүрек қан тамыр ауруларында және эндокриндік жүйеде жақсы нәтиже береді.
Онкологиялық аурулардың алдын алады және күресуде жақсы нәтиже береді
Бүйрек қуық жолдары мен тері ауруларында қолданылады.
Бедеулік пен белсіздік кезінде жоғары нәтиже береді.
Бүкіл ағзаның функционалдық жағдайын қолдауға арналған, қолдану аясы кең.
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Ауруына қарай қолдану тәсілі :

Тамақтан кейін 20-30 мин

Тамақтану кезінде

Тамаққа дейін 2030 мин

Қарсы көрсетілімдер: өнім
компоненттерінің жеке төзімсіздігі .
Жүктіліктің 1 триместрінде және
трансплантацияланған ағзалардың
болуы.

АІЖ , өт проблемалары ,
бұйректегі тастар , қант
диабеті

Түрлі аллергия
кезінде

Барлық басқа
жағдайларда

Ерекшеліктері:
Тек жоғары сұрыпты қара зере майынан жасалады
Еш қоспасыз, бояғыш заттарсыз, консервант және химикат қосылмаған
Дәрі-дәрмек, терапиямен қатар қолдануға болады
Халал стандартына сай
Кері әсері жоқ
Тәуелділік тудырмайды
Дәрігердің нұсқауынсыз жіберіледі
Сақтау шарттары: күн сәулесінің тікелей тусуінен корғай отырып, 15С -тан 25С-қа дейінгі температурағы құрғақ
жерде , балалардың қолы жетпейтін жерде сақтау керек .
Шығарылу түрі: 120 дана капсула.
Жарамдылық мерзімі: 2 жыл.
100 гр тағамдық құндылығы ,
Ақуыздар - 0,45%
Майлар - 94,8%
Көмірсулар - 2,75% артық емес.
Энергетикалық құндылығы 889 Ккал/3724 кДж
KAZ TRADE CORPORATION
Алматы қаласы, Нурпейсов 269 үй Тел: 87273646699 , 87073646699
Сайт: https://al-hayat.kz/

«Расында, осы қара дән (қара зере) өлімнен өзге барлық дертке дауа»
Пайғамбар Мұхаммед ( с. ғ. с )

Инструкция по применению масла «Черного тмина ALHAYAT» в капсулах
Масло “Черного тмина ALHAYAT в капсулах“
Состав: масло «Черного тмина» холодного отжима нерафинированное, недезодорированное - 100% натуральный
продукт.
Оболочка капсулы: халяль: желатин (халал), глицерин, очищенная родниковая вода.
Свойства:
Линолевая кислота- 58%
Олеиновая кислота — 22,59%
Ненасыщенные, насыщенные жирные кислоты — 19,4%
Флавоноиды, дубильные вещества, полисахариды и моносахариды
Фолиевая кислота,15 аминокислот, из которых 8 незаменимых
Область применения:
-

Спекрт применения очень широкий.
Улучшает сопротивляемость организма, обмен веществ, процесс пищеварения.
Снижает уровень холестерина в крови, разжижает кровь
Выводит из организма токсины, шлаки.
Укрепляет иммунитет, улучшает фокус и память
Восстанавливает обменные процессы, замедляет процесс старения.
Для поддержания функционального состояния всего организма.
Является иммунорегулятором, улучшает общее состояние организма, восстанавливает обменные процессы
Улучшает работу пищеварительной системы
Оказывает противовоспалительное действие при остеоартикулярных заболеваниях
Оказывает профилактическое воздействие на образование злокачественных и доброкачественных опухолей
Дает хороший эффект при дерматите, псориаез, экземе, при кожно-аллергических заболеваниях
Используется при заболеваниях половых путей, простатит, цистит, вывыодит камни, пески, соли
При невралогических заболеваниях дает хороший результат.
Широко используется при нарушений гормонального фона
Повышает физическую силу и выносливость
Противовирусный, противоаллергенный препарат

Способ применения:
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по возрасту :
дня
От 2 до 6 лет
От 7 до 17 лет
С 18 лет

1 капсула
1 капсула
2 капсулы

Утром

Вечером

С 4 по 10
день

Утром

Вечером

1
1
1

1

1 капсулы
2 капсулы
4 капсулы

1
1
2

1
2

С 11 до
конца
курса
1 капсулы
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Рекомендации к применению по
Через 20-30 мин после еды .
Во время еды
За 20-30 мин до
болезням:
еды
Противопоказания :
Индивидуальная непереносимость
ЖКТ , проблемы с желчью ,
При различных
Во всех остальных
компонентов продукта
камни в почках , сахарный
аллергиях
случаях
.Беременность 1-2 триместр и
диабет.
наличие трансплантированных
органов.
Особенности:
Производится только из высшего сорта черного тмина
Не содержит красителей, консервантов и химических добавок
Является Халяль продуктом
Не вызывает привыкания
Совместим с любым лекарственным препаратом
Отпускается без назначения врача
Условия хранения: хранить в сухом месте, при температуре от 15С до 25С; избегая попадания прямых солнечных
лучей.
Форма выпуска: Хранить в недоступном для детей месте. Капсулы 120 шт.
Срок годности: 2 года, не является Бадом
Пищевая ценность на 100гр.
Белки - не более 0,45% Жиры - не более 94,8% Углеводы - не более 2,75%
Энергетическая ценность 889 Ккал/3724 кДж
KAZ TRADE CORPORATION
Г. Алматы, ул. Нурпейсова 269, Тел 87073646699, 87273646699
Сайт: https://al-hayat.kz/
« Поистине, в Черном тмине исцеление от всех болезней, кроме смерти»
Пророк Мухаммад (с .г. с)

