




کرونــا جهشــی در فــروش آنالیــن محصــوالت 
ــی ــر داروی ــور غی ــالمت مح س

بــا توجــه بــه اینکــه از وبســایت داروکــده و داروخانــه   

ــه  ــن داروخان ــس اولی ــوان مؤس ــما بعن ــزاده و ش ــزی جمال مرک

ــور  ــامت مح ــوالت س ــن محص ــروش آنای ــوز ف ــده مج دارن

ــروش  ــه ف ــده اولی ــه ای ــد ک ــد، بفرمایی ــام می برن ــی ن غیرداروی

ــت؟ ــکل گرف ــا ش ــور از کج ــامت مح ــوالت س ــن محص آنای

ــه  ــر داروخان ــس و مدی ــتم مؤس ــت هس ــد خداپرس مجی
ــه 40  ــک ب ــده. نزدی ــایت داروک ــزاده و وبس ــزی جمال مرک
ســال ســابقه فعالیــت در حــوزه داروخانــه دارم کــه 27 ســال 
ــزاده و همزمــان 12 ســال  مدیریــت داروخانــه مرکــزی جمال
ــده دارم. ــده را برعه ــایت داروک ــت وبس ــه مدیری ــت ک هس

ایــده اولیــه بــه چنــد مــورد مهــم بــر می گــرده کــه ذهــن مــن 

رو بــه خــودش مشــغول کــرده بــود.

اول: ورود تکنولــوژی و اینترنــت بــه زندگــی روزمــره و تأثیــر آن 

بــر روی توســعه کســب و کارهــا.

دوم: عــدم تکافــوی روش هــا و ابزارهــا و امکانــات ســنتی 

ــایر  ــان و س ــه و زم ــای داروخان ــت فض ــه و محدودی داروخان

جزئیاتــی کــه امــکان ارائــه خدمــات نویــن را از داروخانــه ســلب 

می کــرد.

ــان و  ــای درم ــگیری بج ــگ پیش ــاء فرهن ــعه و ارتق ــوم: توس س

متعاقــب آن توســعه فرهنــگ مصــرف مکمــل بــه منظــور جبران 

اختــاالت تغذیــه ای و همچنیــن تدویــن قوانیــن تولیــد، واردات 

ــی در ــا و فرآورده هــای طبیع ــز تأســیس اداره کل  مکمل ه و نی
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ــع  ــگاه جام ــک پای ــه ایجــاد ی ــاز ب ــز نی ــذا و دارو و نی ســازمان غ

ــوزه. ــن ح ــدگان در ای ــی مصرف کنن ــانی و راهنمای ــاع رس اط

ایــن مــوارد و خیلــی از دالیــل دیگــر منجــر بــه راه اندازی وبســایت 

ــوز  ــال 94- 93مج ــدیم در  س ــق ش ــا موف ــه م ــد ک ــده ش داروک

رســمی فعالیــت آن را بگیریــم. ســال 94 بطــور رســمی بــا اولیــن 

مجــوز دانشــگاه علــوم پزشــکی ایــران شــروع بــه فعالیــت کردیــم 

و فــروش آنایــن رو بطــور رســمی و قانونــی شــروع کردیــم و تــا 

ــده در  ــت داروک ــًا فعالی ــا 93 صرف ــل از آن طــی ســالهای 88 ت قب

ــی  ــاوره ای و علم ــات مش ــه خدم ــول و ارائ ــی محص ــت معرف جه

محصــوالت بــود. 

        تفاوتهایــی کــه فعالیــت در حــوزه آنالیــن فــروش محصــوالت 

ــرح  ــه ش ــور خالص ــاغل دارد را بط ــر مش ــا دیگ ــور ب ــالمت مح س

ــد؟ دهی

تفــاوت بــارز بخاطــر نحــوه و حــوزه فعالیــت داروخانــه در فضــای 

مجــازی بــا دیگــر کســب و کارهاســت. فضــای فعالیــت داروخانــه 

ــه و داروســاز در حــوزه ســامت  ــر دوش داروخان و رســالتی کــه ب

ــه در  ــردم دارد ک ــامت م ــا س ــی ب ــاط تنگاتنگ ــود دارد، ارتب وج

ــتر  ــا بیش ــب و کاره ــه کس ــت. بقی ــه نیس ــا اینگون ــایر حوزه ه س

ــامت  ــات س ــه خدم ــا ارائ ــی اینج ــد ول ــی دارن ــت بازرگان فعالی

محــور بــه کاربــران و بیمــاران اســت کــه قــرار اســت از ســامت 

آنهــا پشــتیبانی شــود، بایــد حســاب شــده و دقیــق بــا پشــتیبانی 

علمــی و حضــور داروســاز و خدمــات فنــی _ علمــی همــراه باشــد. 

در حقیقــت پلتفــرم آنایــن فــروش محصــوالت ســامت محــور 

فضــای تجــاری صــرف نیســت و بایــد ارائــه خدمــات علمــی، فنــی 

ــا فــروش کاال صــورت گیــرد کــه چالــش بزرگــی اســت. همــراه ب

بــا توجــه بــه محدودیت هایــی کــه در بــاال اشــاره شــد از جملــه 

فضــای محــدود داروخانــه ، زمــان الزم بــرای بررســی، مقایســه، 

مشــاوره، و ســایر جزئیــات از قبیــل قیمــت، تنــوع، ترکیبــات و 

ــکان  ــدم ام ــن ع ــهری و همچنی ــی ش ــای زندگ ــایر دغدغه ه س

دسترســی عادالنــه و قابــل ارائــه اینگونــه محصــوالت در مناطــق 

کــم برخــوردار و ســایر شهرســتانها و روســتاها، فــروش آنایــن و 

داروخانه هــای آنایــن در ایــن حــوزه کمــک شــایانی در ارتقــاء 

ســامت و فرهنــگ مصــرف مکمل هــا داشــته و تــازه ایــن اول 

راه اســت. در فضــای ســنتی و قدیمــی داروخانــه امــکان بررســی 

جزئیــات محصــوالت وجــود نداشــت در کشــورهای پیشــرفته و  

 open ــه صــورت ــه ب ــی هســتند ک ــران هــم داروخانه های در ای

ــتری  ــم مش ــاز ه ــی ب ــد ول ــل می کنن ــاز عم ــان ب shelf، چیدم

فرصــت ایــن کــه بتوانــد ایــن حجــم از محصــوالت را بــا هــم 

ــد  ــدا کن ــود را پی ــر خ ــورد نظ ــول م ــا محص ــد ت ــه کن مقایس

نیســت و صــرف نظــر از ایــن موضــوع یــک ســری از محصوالت 

امــکان دسترســی بــه آنهــا بــرای همــه فراهــم نیســت. 

ــا  ــت داروخانه ه ــای فعالی ــن چالش ه ــما مهمتری ــد ش        از دی
ــواردی  ــه م ــن چ ــی و آنالی ــروش اینترنت ــوزه ف ــژه در ح ــه وی ب

ــتند؟ هس

مهمتریــن چالش هایــی کــه در 2-3 ســال اخیــر بــه طــور جــدی 

خــود را نشــان داده اســت، ورود پلتفرم هــا و بیزنس هــای 

ــت.  ــی اس ــای رژیمی-غذای ــروش مکمل ه ــه ف ــر ب ــن دیگ آنای

ــازار  ــال 88-87 ب ــوزه در س ــن ح ــه ای ــا ب ــا ورود م ــان ب همزم

بزرگــی از محصــوالت آرایشــی و بهداشــتی بــه تناســب ســابقه 

فعالیــت داروخانــه ای در ایــن حــوزه کــه بالــغ بــر صــد ســال بود 

در اختیــار داروخانــه بــود و داروخانــه غیــر از دارو، فضــای فروش 

محصــوالت آرایشــی بهداشــتی و محصــوالت مراقبتی و ســامت 

ــوالت  ــوینده ها، محص ــم از ش ــود اع ــز ب ــل نی ــر مکم ــور غی مح

پوســتی، مراقبتــی و .....

ــی- ــوالت آرایش ــروش محص ــازار ف ــا 40% ب ــالها تقریب در آن س

ــر %10  ــه زی ــه االن ب ــود ک ــا ب ــار داروخانه ه ــتی در اختی بهداش

تنــزل پیــدا کــرده اســت. در نهایــت کــم کــم  در دو ســـه ســـال 

ــم وجــود  ــارها و علیرغ ــب و کـ ــایر کسـ ــا ورود ســ ــر، ب اخـیـ

قوانیــن شــفاف در زمینــه ممنوعیــت فــروش مکمل هــا در 

ــت  ــی اس ــر از چالش های ــی دیگ ــه، یک ــر از داروخان ــی غی فضای

ــه ــه ب ــا توج ــه ب ــتند ک ــه هس ــا آن مواج ــا ب ــه داروخانه ه ک
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        در حیــن صحبت هاتــون گفتیــن یکــی از دالیــل راه انــدازی 

فــروش آنالیــن محصــوالت، ورود گســترده مکمل هــا بــه مارکــت 

بــوده، بــا توجــه بــه توســعه فرهنــگ خریــد آنالیــن در زندگــی 

ــوع  ــن موض ــما ای ــد ش ــرده از دی ــاد ک ــه ایج ــری ک ــردم و تأثی م

چقــدر در فرهنــگ مصــرف مکمــل اثرگــذار بــوده اســت؟



ــده ای از  ــدود کنن ــن مح ــا قوانی ــب و کاره ــایر کس ــه در س اینک

بابــت توســعه کســب و کار وجــود نــدارد از جملــه، انبــار مکانیــزه 

بــزرگ، بخش هــای بازرگانــی و تأمیــن کاال، زیرســاخت ها و 

سیســتم های لجســتیک قــوی و ...  

ــوع  ــن موض ــت و ای ــه اس ــا گرفت ــت را از داروخانه ه ــکان رقاب ام

ــی- ــوالت آرایش ــازار محص ــهم ب ــن س ــت رفت ــا از دس ــابه ب مش

بهداشــتی اســت کــه محــل اصلــی فعالیــت داروخانه هــا بــود کــه 

طــی ســالهای قبــل از ورود مکمل هــا بــه حــوزه داروخانــه، زمینــه 

ــا ورود ــج ب ــه تدری ــه ب ــود ک ــت داروخانه هــا ب ــی فعالی اصل

ســایر کســب و کارهــای آنایــن غیــر داروخانــه بــه حــوزه فــروش 

ــت  ــش از فعالی ــن بخ ــج ای ــه تدری ــا، ب ــی مکمل ه ــر قانون غی

قانونــی داروخانــه هــا هــم تحــت تأثیــر قــرار خواهــد گرفــت و 

ــرد. ــد ک ــته خواه ــر از گذش ــا را محدودت ــد داروخانه ه درآم

ــوص  ــروش کاال بخص ــای ف ــه هزینه ه ــوط ب ــدی مرب ــمت بع قس

ــی و ــای رژیمی-غذای ــتی، مکمل ه ــی پوس ــوالت تخصص محص
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ورزشــی هســت کــه چــون احتیــاج بــه خدمــات، مشــاوره و 

ــاز  ــر داروس ــط دکت ــروش توس ــس از ف ــن و پ ــل، حی ــی قب راهنمای

دارد، و بــا توجــه بــه ســود کــم ایــن محصــوالت و ضریــب مالیــات 

زیادی که در یکی دو ســـال اخـیــــر بــــرای فــروش مــکـمــل هـا 

عمــا توســعه و پایــداری فعالیــت را از داروخانه هــا ســلب می کنــد 

کــه ایــن موضــوع در ســایر کســب و کارهــا بعنــوان چالــش مطــرح 

نیســت. صرفــا انتخــاب و خریــد محصــول و عــدم تعهــد فروشــنده 

بــرای ارائــه خدمــات علمــی و مشــاوره ای فنــی و تخصصــی کــه در 

ــن  ــه در ای ــدارد، ک ــا ن ــب و کاره ــایر کس ــرای س ــی ب ــون الزام قان

ــن  ــروش ای ــت ف ــرای ممنوعی ــدی ب ــارت ج ــت نظ ــه الزم اس زمین

ــد. ــی بعمــل بیای محصــوالت از طــرف نهادهــای نظارت

ــا  ــی کرون ــر پاندم ــه درگی ــود ک ــال می ش ــه دو س ــک ب        نزدی

ــه  ــب و کار و حرف ــر کس ــری ب ــه تأثی ــت چ ــن وضعی ــتیم ای هس

ــال در  ــای فع ــازی داروخانه ه ــت مج ــن فعالی ــه و همچنی داروخان

ــت؟ ــته اس ــن داش ــوزه آنالی ح
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ــه  ــا مراجع ــب آن، عم ــای متعاق ــا و بیماریه ــروس کرون انتشــار وی

افــراد بــه داروخانــه و مــدت زمــان توقــف مشــتری و بیمــار را بــرای 

ــت،  ــرده اس ــر ک ــد کمت ــاوره و خری ــی و مش ــات علم ــن خدم گرفت

ــد  ــرای خری ــردم ب ــال م ــا اقب ــب و کاره ــایر کس ــا س ــب ب متناس

آنایــن ایــن محصــوالت بیشــتر شــده و بــه هــر ترتیــب ایــن یــک 

ــود و  ــت خ ــوه فعالی ــه نح ــا ک ــرای داروخانه ه ــت ب ــت هس فرص

ــه  ــد ک ــاده کنن ــر آم ــن تغیی ــرای ای ــه را ب ــاخت های داروخان زیرس

بتواننــد متناســب بــا ایــن تغییــر وضعیــت عمومــی جامعــه، حرفــه 

ــا  داروخانــه و جایــگاه داروســاز و خدمــات علمــی و فنــی همــراه ب

فــروش و ارائــه کاالی ســامت محــور را تثبیــت نمــوده و در فضــای 

مجــازی ملموس تــر و محســوس تر نماینــد.

ــک  ــده بان ــت.  داروک ــه ی مکمل هاس ــروش هم ــا روی ف ــز م تمرک

اطاعاتــی جامعــی هســت کــه همــه ی شــرکت های تولیــد مکمــل 

ــوالت  ــند و محص ــته باش ــور داش ــه در آن حض ــتند ک ــد هس عاقمن

خــود را معرفــی و بــه کاربــر ارائــه نماینــد. مکملهــای ورزشــی ســهم 

خوبــی بــرای فــروش دارنــد کــه البتــه اصالــت و ســابقه محصــول 

خیلــی مهــم هســت. اقبال ورزشــکاران و مصــرف کننــدگان محصوالت 

ورزشــی بیشــتر بــه ایــن هســت کــه محصــول ســالم و بــا اصالتــی را 

مصــرف کننــد و بــا توجــه بــه محصــوالت غیــر معتبــری کــه در بــازار 

هســت مــا ســهم فــروش خوبــی در محصــوالت ورزشــی داریــم. بعــد 

ــاح  ــن و ام ــن ویتامی ــای تأمی ــی و مکمل ه ــوالت تقویت از آن محص

ــن  ــی ویتامی ــام مولت ــا ن ــی ب ــه ســوپرابیون هــم محصول هســتند ک

مولتــی دیلــی و محصولــی مخصــوص تقویــت آقایــان دارد کــه فروش 

خوبــی هــم دارد.

محصــوالت تأمیــن کننــده امــاح ماننــد ســیترامگ-ب6 و کلســیترا از 

برنــد ســوپرابیون و همچنیــن محصــوالت پوکــی اســتخوان و ترمیــم 

غضــروف کــه مــردم اســتقبال خوبــی دارنــد.

       بیشــترین مکمل هایــی کــه در حــوزه آنالیــن داروخانه هــا 

ــتند؟ ــی هس ــه محصوالت ــامل چ ــد ش ــروش می رس بف
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 محصــوالت تقویــت سیســتم ایمنــی بــا شــیوع ویــروس کرونــا مورد 

اســتقبال خوبــی قــرار گرفــت. محصــول زینــک پــاس هــم یکــی از 

آنهاســت بــا اینکــه رقبــای زیــادی در حــوزه مکمــل زینــک وجــود دارد 

ولــی ســوپرابیون هــم جایــگاه خوبــی بــرای محصــول خــود یعنــی 

ــی،  ــی، غذای ــای رژیم ــت. مکمل ه ــرده اس ــدا ک ــاس پی ــک پ زین

ــه  ــت چشــم ک ــع خســتگی و تقوی ــرژی زا، رف ــی، امــاح، ان ویتامین

بــاز هــم ســوپرابیون یــک محصــول بــه اســم مکــس ویــژن دارد کــه 

تخصصــی و حرفــه ای بــرای تقویــت چشــم فرمولــه شــده اســت.

ــا  ــدا ب ــن از ابت ــروش آنای ــدازی ف ــرای راه ان ــه اینکــه ب اولیــن توصی

ــراغ  ــه س ــد و بافاصل ــه کار کنن ــروع ب ــس ش ــم برنامه نوی ــک تی ی

خریــد فروشــگاههای آنایــن آمــاده بــرای حضــور در فضــای مجــازی 

ــا  ــه می شــوند و ب ــن راه صاحــب تجرب ــرور در ای ــه م ــرا ب ــد، زی نرون

توجــه بــه تمرکزشــان در حــوزه مربوطــه نیــاز به تغییــر در وبســایت و 

دیگــر هماهنگی هــای مــورد نیــاز بــرای توســعه فروشــگاه دارنــد کــه 

بــا توجــه بــه فضــای محــدود فروشــگاههای آنایــن آمــاده، اعمــال 

ایــن تغییــرات و بهینــه ســازی بــه ســادگی امــکان پذیــر نیســت. 

 دوم : فــارغ از الــزام بــه تعهــد حرفــه ای و صنفــی کــه هــر داروخانــه 

و دکتــر داروســازی کــه فعالیــت علمــی، حرفــه ای و فنــی داروخانــه 

ــایر  ــا س ــا را ب ــکاری داروخانه ه ــوع هم ــد موض ــت می کن را هدای

ــه  ــه ای ک ــر داروخان ــن غی ــگاه های آنای ــایر فروش ــا و س پلتفرم ه

ــرد. ــوال می ب ــر س ــد را زی ــاری دارن ــرد تج ــًا رویک صرف

ــن  ــروش آنای ــرای ف ــه ب ــه داروخان ــت ک ــن اس ــن ای ــه م توصی

محصــوالت کامــا مســتقل عمــل کنــد و بــا رویکــرد راه انــدازی یــک 

ــه  ــگاه هایی ک ــور در فروش ــدون حض ــل و ب ــع و کام ــایت جام وبس

ــت  ــد فعالی ــس Market Place کار می کنن ــت پلی ــه صــورت مارک ب

ــد. ــت کنن مجــازی خــود را هدای

ــا  ــوزه ب ــن ح ــال در ای ــای فع ــرای داروخانه ه ــه ای ب ــه توصی           چ

توجــه بــه تجربــه و ســابقه طوالنــی شــما می توانیــد داشــته باشــید؟

ــوالت و  ــن محص ــروش آنالی ــوزه ف ــه در ح ــی ک ــدات بیرون         تهدی

ــد. ــام ببری ــاال ن ــت را اجم ــه داروخانه هاس ــا متوج مکمل ه

تهدیداتــی کــه متوجــه فعالیــت داروخانــه در فضــای آنایــن هســت 

ــا  ــزاف داروخانه ه ــای گ ــه هزینه ه ــردد ب ــر می گ ــده اش ب ــمت عم قس

ــه ای  ــتیبانی حرف ــی، پش ــات علم ــه خدم ــن از جمل ــای آنای در فض

ــات را در  ــن خدم ــه ای ــروش کاال، ک ــس از ف ــن و پ ــل، حی ــی قب و فن

ــی از  ــد. خیل ــام می ده ــاده انج ــر س ــور و کارب ــگاه ها اپرات ــایر فروش س

ســایت ها رباتیــک عمــل می کننــد امــا ایــن قســمت در حــوزه داروخانه 

ــن  ــه توســط متخصصی ــاوت از ســایر فروشگاههاســت ک ــن متف آنای

ایــن حــوزه کــه داروســاز، تکنســین ورزیــده و مشــاورین تحصیلکــرده ی 

حــوزه مکمل هــا و بخصــوص کارشناســان تغذیــه انجــام می گیــرد، در 

نتیجــه بقیــه کســب و کارهــا ایــن هزینه هــا را ندارنــد و ایــن تهدیــد 

بزرگــی اســت کــه بــا ســود ناچیــز محصوالتــی کــه در حــوزه داروخانــه 

ــه ســختی می شــود پشــتیبانی ــن فضــا را ب ــروش می رســد ای ــه ف ب

کــرد کــه بــه ایــن مــوارد ســایر هزینه هــای مربــوط بــه انبار، لجســتیک، 

بســته بنــدی، ســخت افــزار و نــرم افــزار و ... را بایــد اضافــه کــرد کــه 

در ســایر کســب وکارهــا ایــن هزینه هــا را از محــل تخفیــف در خریــد 

انبــوه و فــروش انبــوه پشــتیبانی می کننــد کــه داروخانه هــای آنایــن 

ایــن موضــوع امــکان پذیــر نیســت.

ــا  ــر ب ــر بحــث مالیاتــی اســت کــه در دو ســه ســال اخی ــد بزرگت تهدی

تغییــر ضرایــب مالیاتــی محصــوالت مکمــل خودنمایــی می کنــد و عما 

مالیاتــی کــه بــه فــروش محصــوالت مکمــل اضافــه می شــود عــدد و 

ضریــب بزرگــی هســت کــه عمــا ایــن هــم توســعه ی پایــدار کســب 

و کار داروخانــه را هــم در فضــای ســنتی و هــم در فضــای مجــازی بــه 

ــد.  ــش می کش چال

ــه کســب  ــا بقی ــد دیگــر عــدم امــکان رقابــت در زیرســاخت ب تهدی

ــا دارای  ــد. آنه ــت می کنن ــوزه فعالی ــن ح ــه در ای ــت ک ــا اس وکاره

ــتم  ــه ای، سیس ــردازش حرف ــتم پ ــزرگ، سیس ــزه ب ــای مکانی انباره

ــد.  ــع کاال دارن ــن و توزی ــه و تأمی ــی، تهی ــارداری، سیســتم بازرگان انب

ارســال و لجســتیک حرفــه ای را می تواننــد پشــتیبانی کننــد. فراهــم 

نمــودن چنیــن زیــر ســاخت هایی بــه ســادگی بــرای داروخانه هــای 

ــر نیســت. ــکان پذی ــن ام آنای
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       باتوجــه بــه محدودیتــی کــه در واردات مکمل هــا وجــود دارد بــا 

ــد  ــن تولی ــی و همچنی ــدات داخل ــت و تولی ــت از صنع ــرد حمای رویک

محصــوالت تحــت لیســانس و داخلــی، پیــش بینــی شــما از آینــده ی 

صنعــت تولیــد مکمــل در داخــل کشــور در دهــه ی آینــده چیســت؟

ــی  ــوالت مکمل ــرف محص ــد و مص ــر تولی ــه از عم ــه اینک ــه ب باتوج

ــه  ــذرد و باتوج ــادی نمی گ ــان زی ــت دارو زم ــاف صنع ــا برخ در دنی

ــه  ــرای ورود ب ــا ب ــور م ــر کش ــه و تأخی ــت فاصل ــه در نهای ــه اینک ب

ــاد نیســت و  ــه کشــورها زی ــه بقی ایــن حــوزه در نهایــت نســبت ب

همچنیــن نظــر بــه توانمـــندی های موجــود در داخـــل کـــشور و

ــق،  ــد، تحقی ــم از تولی ــه اع ــن زمین ــال در ای ــص فع ــروی متخص نی

ــه از  ــن وجــود شــرکتهایی ک ــوارد و همچنی فرموالســیون و ســایر م

ــروع  ــل را ش ــد داخ ــل، تولی ــوزه مکم ــان در ح ــدای فعالیت ش ابت

کردنــد بنظــرم اختالــی در توســعه بــازار مکمل هــا پیــش نخواهــد

آمــد و از آنجائیکــه مــا هنــوز در زمینــه مصــرف مکمل هــا بمنظــور 

حمایــت و تقویــت ســامت عمومــی در ابتــدای راه هســتیم آینــده

ــامت  ــود س ــه بهب ــتغال زایی و چ ــه اش ــت چ ــه جه ــی از هم خوب

ــی در ایــن حــوزه شــاهد خواهیــم  جامعــه و توســعه صنعــت داخل

بــود.

برنــد ســوپرابیون یکــی از آن برندهایــی بــود کــه از ابتــدای 
فعالیتــش تولیــد محصــوالت خــود را در داخــل انجــام داد، ایــن یکی 

ــد از تغییــر  ــه بع ــه نســبت شــرکت هایی ک ــه ب ــود ک ــی ب از امتیازات

ــد محصــوالت در داخــل شــدند داشــت و  ــه تولی ــور ب ــن مجب قوانی

ــی و  ــه رقابت ــن وج ــه ای ــد ک ــر باش ــه جلوت ــد مرحل ــد چن ــث ش باع

ــه  ــه اینک ــا توجــه ب ــی ب ــا بطورکل ــود. ام ــد ســوپرابیون ب ــز برن تمای

ایــن امکانــات اینجــا فراهــم اســت مــا دانــش بومــی بــرای تولیــد 

ــم  فرآورده هــای گیاهــی، طبیعــی، طــب ســنتی و بعــد از آن ه

مکمل هــا را داریــم کــه خیلــی از ایــن مــوارد بخصــوص فرآورده هــای 

ــه کشــورهای دیگــر هــم صــادر می شــوند. ــه االن ب گیاهــی ک

توجــه بــه بســته بندی محصــوالت، کیفیــت مــواد اولیــه و همچنیــن 

ــروز  ــت ام ــی در مارک ــم رقابت ــوارد مه ــه م ــول از جمل ــت محص قیم

اســت.



7

اگــر محصولــی قیمــت خوبــی داشــته باشــد کــه جــا دارد اینجــا 

ــم کــه روی بســته  روی محصــول ســوپرابیون ایــن را مطــرح کن

ــه از  ــواد اولی ــه م ــا تهی ــن ب ــرده و همچنی ــوب کار ک ــدی خ بن

ســوئیس روی کیفیــت محصــول تمرکــز خوبــی دارد و از ابتــدا بــا 

همیــن رونــد و کیفیــت اســتارت زد و محصــوالت خوبــی بــه بازار 

ارائــه داد، علیرغــم اینکــه خیلــی برندهــای دیگــر دارنــد در بــازار 

ــا  ــن ظرافت ه ــه ای ــا ب ــی از آنه ــاید خیل ــد ش ــت می کنن فعالی

دقــت نکردنــد کــه جــا دارد بــرای اینکــه آنهــا هــم از ایــن فضــا 

نهایــت اســتفاده را ببرنــد و بتواننــد مداومــت و اســتمرار و ســهم 

ــی  ــر معرف ــی داشــته باشــند و محصــول خــود را بهت ــازار خوب ب

کننــد بــه جزئیــات توجــه کننــد کــه خوشــبختانه ســوپرابیون بــه 

خیلــی از ایــن جزئیــات توجــه کــرده اســت. در مجمــوع آینــده ی 

ــاالن  ــدوارم فع ــه امی ــت ک ــازار مکمل هاس ــار ب ــی در انتظ خوب

ــه ای  ــزی حرف ــا برنامه ری ــن فض ــده ی ای ــرای آین ــوزه ب ــن ح ای

ــل  ــازار و نس ــاز ب ــه نی ــی ک ــد محصوالت ــند و بتوانن ــته باش داش

ــا برندهــای  آینــده هســت تولیــد کننــد و از صحنــه ی رقابــت ب

حرفــه ای دنیــا عقــب نماننــد.

بــا توجــه بــه تمرکــزی کــه ســوپرابیون در حــوزه ی تولیــد تخصصــی 

ــه  ــت؛ از جمل ــوزه داش ــن ح ــه ای ــدای ورودش ب ــوالت از ابت محص

مکمــل اســتخوان و مفاصــل بــه نــام کلســیترا و موبیفلکــس، مکمــل 

ــد،  ــن برن ــوالت ای ــر محص ــژن( و دیگ ــس وی ــم )مک ــت چش تقوی

حــوزه ی تخصصــی خوبــی را انتخــاب کردنــد و علیرغــم اینکــه در این 

فضــا رقبــای زیــادی داشــت شــروع خوبــی داشــتند و االن هــم کــه 

ــودش  ــه خ ــا ب ــن رقب ــی را بی ــروش خوب ــگاه ف ــم جای ــد می کنی رص

اختصــاص داده اســت. ظرافت هایــی کــه رعایــت کــرده اســت بــرای 

تولیــد مکمــل تمامــا اســتانداردهایی اســت کــه در تولیــد مکمــل در 

تمــام دنیــا رعایــت می شــود. آزمــون و خطــا را از ابتــدا تــا االن در 

برنــد ســوپرابیون شــاهد نبودیــم کــه در ســایر برندهــا و رقبــا بعضــا 

دیــده می شــود، از تغییــر شــکل جعبــه و بســته بندی و ارتقــا فرمــول 

ــوپرابیون  ــد. س ــاق می افت ــد اتف ــال بع ــی دو س ــه یک ــات ک و ترکیب

ــا  ــن هســتم ب ــادی دارد. مطمئ ــدان و مصرف کننده هــای زی عاقه من

ــازار خــود  معرفــی محصــوالت جدیــد حرفه ای تــر می توانــد ســهم ب

ــد. را حفــظ و توســعه دهــد و مخاطب هــای جدیــدی را جــذب کن

ــود را  ــاله ی خ ــن س ــه ی چندی ــه تجرب ــون از اینک ــی ممن        خیل
ــالمت  ــوالت س ــروش محص ــا و ف ــت داروخانه ه ــوص فعالی در خص
محــور در اختیــار مــا قــرار دادیــد، بــه عنــوان ســوال پایانــی مشــتاق 
ــوپرابیون و  ــوالت س ــوص محص ــما را درخص ــر ش ــه نظ ــتیم ک هس
جایگاهــی کــه ایــن محصــول در افــکار عمومــی دارد و اســتقبالی کــه 

ــد بشــنویم. مــردم می کنن
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بــا مســاحت ۷۸۰ متــر در منطقــه الهیــه، خیابــان بیــدار، بــن 
بســت گــرد شــرقی، بــا بهره گیــری از برتریــن دســتگاههای روز 
ــاده  ــرب آم ــنل مج ــان و  پرس ــی و مربی ــا کادر مدیریت ــا، ب دنی
ارائــه خدمــات پزشــکی ورزشــی و مشــاوره های تمرینــات 
ورزشــکاران قهرمــان، بــرای اعضــای انجمن هــای پزشــکی 
و ورزشــی و جامعــه مهندســین کشــور و مدیــران عامــل 

می باشــد. مختلــف  حوزه هــای 

جهــت هماهنگــی و ارتبــاط بــا مجموعــه بــا شــماره 
۲۲۰۲۸۲۱۵ تمــاس حاصــل نمــوده یــا مــا را بــا آدرس 

vipclub 24 در اینســتاگرام دنبــال کنیــد.

24 vip club
مجـمــوعـه پــزشـکـی ورزشـی
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دکتر کوروش رسالتی
دکتری تربیت بدنی 

سرمربی اسبق تیم ملی آمادگی جسمانی

ــاب  ــا انتخ ــی ب ــات ورزش ــی مترین ــش اثربخش افزای
ــب ــان مناس زم

تمرینــات ورزشــی در طــول روز و  زمانهــای متفــاوت مقولــه ای اســت 

 کــه ذهــن  ورزشــکاران و ورزش دوســتان را بــه خــود  مشــغول کــرده 

اســت، بــه همیــن  منظــور ســواالت متداولــی بــرای ایــن  بخــش از 

فعالیتهــای فیزیکــی، از پزشــکان،  مربیــان ورزشــی در مراکــز پزشــکی 

ــرد! ورزشــی انجــام می گی

بهتریــن زمــان بــرای انجــام حــرکات ورزشــی در طــول روز دقیقــًا چــه 
زمانــی اســت؟

ــرح  ــادی مط ــای زی ــورد آن ادعاه ــدارد و در م ــخصی ن ــخ مش پاس

شــده اســت. 

ــل  ــح و قب ــد کــه بهتریــن زمــان، صب برخــی اینطــور مطــرح کرده ان

ــتری  ــی بیش ــود چرب ــث می ش ــون باع ــت چ ــه اس ــرف صبحان از ص

ــا  ــر و ی ــد از ظه ــه بع ــن اســت ک ــر ای ــای دیگ ســوزانده شــود. ادع

ــدن  ــوان ب ــدرت و ت ــد باشــد چــون ق ــن زمــان می توان عصــر بهتری

ــرای انجــام حــرکات ســخت بیشــتر خواهــد بــود. ب

ــرای  ــان در طــول روز ب ــن زم ــه بهتری ــن اســت ک ــی ای ــت کل واقعی

ــات  ــش از تمرین ــرد، هدف ــه ف ــه طــور گســترده ای ب ــردن ب ورزش ک

ــتگی دارد. ــد، بس ــام می ده ــه انج ــی ک ــوع تمرینات ــی و ن ورزش

البتــه یــک عامــل دیگــر نیــز مطــرح اســت و آن ریتــم شــبانه روزی 

ــون،  ــار خ ــرات فش ــی، غیی ــرات هورمون ــل تغیی ــما از قبی ــدن ش ب

ــور و  ــن ن ــی بی ــت محیط ــرات زیس ــدن و تغیی ــرارت ب ــه ح درج

ــتگی دارد. ــاری بس ــی و رفت ــمی، روان ــانات جس ــی، نوس تاریک



ــدن از  ــی ب ــرای آمادگ ــدن ب ــی ب ــاعت بیولوژیک ــع س در واق
ــی دارد. ــش مهم ــی نق ــات ورزش ــام تمرین ــر انج نظ

ــم  ــورد ریت ــی در م ــا تخصــص چندان ــه الزم نیســت حتم البت
ــن  ــد بهتری ــا بتوانی ــید ت ــته باش ــان داش ــبانه روزی بدنت ش
زمــان را بــرای ورزش کــردن انتخــاب کنیــد. شــما می توانیــد 
ســاعات مختلــف روز را امتحــان کنیــد. چنــد هفتــه اول صبح 
ورزش کنیــد، پــس از آن ظهــر ســپس عصــر را امتحــان کنیــد 
و ببینیــد کــه در کــدام یــک از ایــن ســاعات لــذت بیشــتری از 
ــر اســت و مهمتریــن  ــان راحت ت ورزش می بریــد، کــدام برایت
ــر  ــا بهت ــن زمان ه ــک از ای ــما در کدامی ــرد ش ــه عملک اینک
ــر  ــم در نظ ــان را ه ــای روزانه ت ــوع ورزش و کاره ــت. ن اس
ــد آن  ــه بتوانی ــد ک ــاب کنی ــاعتی را انتخ ــید. س ــته باش داش
ــه شــکل عــادت  ــا ورزش کــردن برایتــان ب را ادامــه دهیــد ت

درآیــد:

ــی  ــت و برخ ــتر اس ــل درد بیش ــاعات از روز تحم ــن س در ای
ــری  ــیت کمت ــردم حساس ــه م ــد ک ــان داده ان ــات نش مطالع
نســبت بــه درد در ســاعات اولیــه صبــح نســبت بــا ســاعات 
ــن  ــه ای ــد ک ــن باورن ــر ای ــان ب ــی محقق ــد. برخ ــر دارن دیگ
ــن  ــای ماتونی ــرات هورمون ه ــر تأثی ــه خاط ــاید ب ــد ش رون
ــوند.  ــد می ش ــب تولی ــول ش ــه در ط ــد ک ــزول باش و کورتی
عــاوه بــر ایــن، وقتــی کــه از خــواب بیــدار می شــوید ســطح 
ــت،  ــن اس ــان پایی ــون بدنت ــد خ ــولین و قن ــوژن، انس گلیک
ــن  ــا ای ــوزانید. ب ــی می س ــر چرب ــول ورزش زودت ــس در ط پ
ــه پــس  ــن کاری ک ــدور اســت، اولی ــان مق ــر برایت وصــف اگ
ــد  ــه بای ــد، ورزش باشــد. البت ــدار شــدن انجــام می دهی از بی
ــط  ــدت متوس ــا ش ــد، ب ــه کنی ــم توج ــن ه ــدت تمری ــه ش ب
ــاال  ــدت ورزش ب ــر ش ــد، اگ ــه الزم رو بگیری ــد نتیج می توانی

ــد شــد. ــت فشــار خواهی باشــد دچــار اف

11
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ــدت  ــه کوتاه م ــتدالل و اوج حافظ ــای اس ــیاری، مهارته ــان هوش زم

اســت. ایــن رونــد ممکــن اســت بــا افزایــش متابولیســم گلوکــز در 

ایــن ســاعات مرتبــط باشــد. بــه گفتــه محققــان انگلیســی، عملکــرد 

ورزشــی مبتنــی بــر مهــارت و اســتراتژیهای رقابتــی و تصمیم گیــری، 

ــر روی ایــن ســاعات متمرکــز باشــد. البتــه فرامــوش  بهتــر اســت ب

نکنیــد کــه فــورا بعــد از خــوردن غــذا ورزش نکنیــد، خــون بایــد در 

ــرف  ــد از ص ــه بع ــی ک ــد در حال ــا برس ــه ماهیچه ه ــگام ورزش ب هن

ــه ســمت دســتگاه  ــد هضــم الویــت خونرســانی ب ــرای فراین ــذا ب غ

گــوارش اســت. پــس 90 دقیقــه بعــد از هــر وعــده ســنگین غذایــی 

بــه بــدن فرصــت دهیــد.

ــی  ــای فیزیک ــام فعالیت ه ــرای انج ــع ب ــن موق ــان بهتری ــن زم ای

مبتنــی بــر قــدرت، ســرعت و اســتقامت اســت. ضمــن اینکــه بــدن 

ــه  ــبت ب ــدن نس ــرارت ب ــه ح ــری دارد، درج ــری باالت انعطاف پذی

ســاعات دیگــر روز باالتــر بــوده و ظرفیــت ریــه و جریــان خــون بــه 

ــت و  ــی دس ــان از روز هماهنگ ــن زم ــت در ای ــتر اس ــات بیش عض

چشــم در ورزشــکاران بیشــتر اســت و زمــان خوبــی بــرای دویــدن، 

ــد  ــت مانن ــه راک ــر پای ــی ب ــای ورزش ــنا و بازیه ــواری، ش دوچرخه س

ــود. ــوب می ش ــس محس تنی

فراموش نکنید که:

اگــر در فضــای بــاز ورزش می کنیــد، حتمــا بــه آلودگــی هــوا توجــه 

ــد  ــت می توانی ــوده اس ــوا آل ــه ه ــی ک ــید، در صورت ــته باش داش

تمرینــات ورزشــی ســاده ای را در فضــای منــزل انجــام دهیــد. 

ــم  ــزل ه ــش ورزش در من ــا بخ ــایت و ی ــی س ــای ورزش از ویدئوه

می توانیــد اســتفاده کنیــد.

10 تا 12 ظهر: 

10 تا 12 ظهر: 

هشدار: 
بــه خاطــر داشــته باشــید کــه از ســاعت 8 عصــر بــه بعــد و 
بــا نزدیــک شــدن بــه زمــان خــواب، انجــام ورزش می توانــد 
ــن  ــت بی ــر اس ــدازد. بهت ــر بین ــه خط ــواب را ب ــت خ کیفی
ــه  ــاعت فاصل ــب 3 س ــام ورزش در ش ــبانه و انج ــواب ش خ

ــد. ــته باش ــود داش وج
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ــن  ــرای مهمتری ــان، ب ــامت آقای ــت س ــن در جه ــوپرابیون فورم س
نگرانی هــای آنهــا ماننــد قــوای جســمی و جنســی، افزایــش انــرژی و 

ســامت عمومــی فرمولــه شــده اســت.

موارد مصرف:
تأمین انرژی

ویتامین هــای گــروه ب بــرای کمــک بــه تأمیــن انــرژی روزانــه مفیــد 
. هستند

افزایش متابولیسم
ویتامین هــای گــروه ب بــرای کمــک بــه متابولیســم چربی هــا، 

هســتند. ضــروری  پروتئین هــا  و  کربوهیدرات هــا 

سالمت سیستم ایمنی
وجــود آنتی اکســیدان هایی ماننــد ویتامیــن C ، E، روی، بتاکاروتــن، 
کوآنزیــم Q10 و بیوفاونوئیــد بــرای کمــک بــه عملکــرد طبیعــی 

ــدن.  ــی ب سیســتم ایمن

بهبود عملکرد ورزشکاران و عضله سازی
ــرای  ــن( ب ــن و ال-کارنیتی ــن، ال-آرژنی ــه )ال-متیونی ــیدهای آمین اس
کمــک بــه عضله ســازی و ویتامین هــای D و B6 بــه عملکــرد عضــات 

ــد. ــک می کنن کم

تقویت قوای جنسی 
عصــاره گیــاه جینســینگ باعــث افزایــش قــوای جنســی و احســاس 

ــود. ــی می ش جوان
ــاالت  ــی، اخت ــی جنس ــاح ناتوان ــث اص ــن باع ــید آمینه ال-آرژنی اس

ــود. ــردان می ش ــاروری م ــوظ و ناب نع

کاهش وزن و چربی سوزی
ــا و  ــوخت چربی ه ــه س ــن ب ــن و ال-کارنیتی ــید آمینه ال-متیونی اس

ــد. ــک می کنن ــالم کم ــش وزن س کاه

موارد احتیاط :
بیــن مصــرف مکمــل ســوپرابیون آقایــان و کافئیــن حداقل یکســاعت 

ــه را رعایــت کنید. فاصل
ــردگی  ــای افس ــن و داروه ــت، وارفاری ــرف داروی دیاب ــورت مص درص
ــا پزشــک خــود مشــورت نماییــد. ــان ب ــل از مصــرف مکمــل آقای قب

نحوه مصرف:
ــل  ــذا می ــا غ ــراه ب ــرص هم ــدد ق ــک ع ــه ی ــال روزان ــردان بزرگس م

ــد. نماین
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داروخانه های آنالین فروش 

سوپرابیون فورمن

https://www.darukade.com

  https://mosbatesabz.com

 https://sabetpharma.com

https://www.arash24.com

 https://drluxe.ir

  https://iranheal.com



خانم هــای مبتــا بــه میگــرن ممکــن اســت در طــول قاعدگــی حمات 

آنهــا افزایــش یابــد کــه بــه دلیــل کاهــش هورمــون اســتروژن اســت 

کــه قبــل از قاعدگــی رخ می دهــد. هنگامــی کــه ســطح اســتروژن در 

ــا ی ضــد  ــگام قطــع قرصه ــا هن ــد ی شــروع قاعدگــی کاهــش می یاب

بــارداری یــا هورمــون درمانــی، میگــرن بــدون آئــورا شــایع تر اســت.

)آئــورا نوعــی اختــال حــواس اســت کــه کمــی قبــل از حملــه میگرنی 

ــاط  ــی، نق ــای نوران ــدن جرقه ه ــورت دی ــه ص ــه ب ــد ک ــاق می افت اتف

پرنــور یــا زیــگ زاگــی در جلــوی چشــم ظاهــر می شــود(

میگرن قاعدگی به دو شکل وجود دارد:

یــک( میگــرن مرتبــط بــا قاعدگــی کــه شــایع تر اســت و معمــوال بــا 

ــی ظاهــر می شــود و  ــاالت بینای ــد اخت ــورا مانن ــم آئ ــدون عائ ــا ب ی

ممکــن اســت در روزهــای دیگــر مــاه نیــز حمــات میگرنــی رخ دهــد.

ــد از  ــا بع ــروع ی ــرًا در ش ــه منحص ــص ک ــی خال ــرن قاعدگ دو( میگ

ــد. ــی  ده ــی رخ م قاعدگ

از شایع ترین عالئم میگرن قاعدگی میتوان موارد زیر را نام برد:

درد ضربان دار، معموالً در یک طرف سر

حالت تهوع، استفراغ

حساسیت به نور و صداهای بلند

نکتــه مهــم: بیمــاران مبتــا بــه میگــرن هــای قاعدگــی گــزارش کــرده اند 

کــه ســر دردهــای آنهــا دردنــاک تــر و طوالنــی تــر اســت و در مقایســه 

ــاز دارد.  ــتری از دارو نی ــای بیش ــه دوزه ــرن ب ــواع میگ ــایر ان ــا س ب

خوشــبختانه، در ایــن بیمــاران گزینــه هــای درمانــی متعــددی وجــود  

دارد، از جملــه درمــان هدفمنــد بــرای عائــم حــاد، درمــان پیشــگیرانه 

)کوتــاه مــدت یــا بلنــد مــدت( یــا ترکیبــی.

درمــان بطور معمول به شــرح ذیل انجام می شــود:

درمان میگرن قاعدگی:

ــا داروهــای  ــه میگــرن قاعدگــی هســتند ب ــا ب ــه مبت ــی ک ــر زنان اکث

حــاد درمــان می شــوند. وقتــی کــه حمــات بســیار مکــرر، شــدید یــا 

ــه درمــان پیشــگیرانه  ــاز ب ــده هســتند، ممکــن اســت نی ــوان کنن نات

باشــد.

درمان حاد :

ــی اســتفاده  ــرن قاعدگ ــان حــاد میگ ــرای درم ــه ب ــر ک داروهــای مؤث

اســتروئیدی  غیــر  التهابــی  ضــد  داروهــای  شــامل  می شــوند 

)NSAIDs(، دی هیدروآرگوتامیــن )DHE(، تریپتــان هــا و ترکیبــی از 

ــت.  ــن )AAC( اس ــتامینوفن و کافئی ــپرین، اس آس

اســتفاده از فلوکســتین، بــه ویــژه اگــر ســردرد بــا ســایر عائــم اختال 

پیــش از قاعدگــی همــراه باشــد، می توانــد از ســردرد بطــور مؤثــر در 

بیــن تخمــک گــذاری و قاعدگــی جلوگیــری کنــد.

15

آشنایی با میگرن قاعدگی و راهکارهای درمانی آن
Menstrual or Hormonal Migraine

دکتر معصومه علیجان پور
دکتری تخصصی بهداشت باروری

تغییر در شیوه زندگی غیر دارویی 

درمان عامتی )ابتدا بدون دارو و سپس با دارو(

درمان پیشگیرانه کوتاه مدت برای افرادی که به درمان
عامتی پاسخ نمی دهد 

ــای  ــر درده ــروز س ــورت ب ــه در ص ــگیرانه روزان ــان پیش درم
ــم ــان عائ ــه درم ــاوم ب ــا مق ــرر، شــدید ی مک

1

2

3

4
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درمان پیـشـگـیـرانـه:
ــرل  ــه درســتی کنت ــا را ب ــرن آنه ــان حــاد میگ ــه درم ــی ک در بیماران
نمی کنــد، میتــوان از درمــان کوتــاه مــدت پیشــگیرانه بــا اســتفاده از 
دارو بــه صــورت دوره ای تــا شــروع معمــول ســردرد اســتفاده کــرد. 
ایــن بیشــتر بــرای افــرادی بــا چرخــه قاعدگــی منظــم مفیــد اســت 
کــه در آنهــا چندیــن روز قبــل از قاعدگــی شــروع شــده و تــا مــدت 
ــد.  ــه می یاب ــتند ادام ــرن هس ــر میگ ــرض خط ــه در مع ــی ک زمان
ــه  ــرل نشــوند، درمــان ب ــه طــور کافــی کنت ــم ب ــی کــه عائ ــا زمان ت

ترتیــب زیــر پیــش مــی رود.
داروهــای ضــد التهابــی غیــر اســتروئیدی: بــا موفقیــت در پیشــگیری 
ــوده،  ــترس ب ــانی در دس ــه آس ــوند، ب ــتفاده می ش ــدت اس ــاه م کوت

کــم هزینــه و کــم خطــر هســتند.
ــه ای  ــان NSAID چرخ ــه درم ــه ب ــی ک ــرای بیماران ــا: ب تریپتان ه
ــان  ــای تریپت ــتفاده از داروه ــدی اس ــه بع ــد، گزین ــخ نمی دهن پاس
بــه صــورت چرخــه ای بــرای جلوگیــری یــا کاهــش فراوانــی میگــرن 
ــتروئیدی، داروی  ــر اس ــی غی ــد التهاب ــای ض ــد داروه ــت. مانن اس
ــه، دوز و مــدت درمــان مشــخص نیســت. پیشــنهاد می شــود  بهین
کــه ناراتریپتــان 1 میلــی گــرم در روز یــا فرواتریپتــان 2.5 میلــی گــرم 
ــودن و  ــه پاســخ بیمــار، در دســترس ب ــا توجــه ب در روز )انتخــاب ب
ــی  ــردرد معمول ــروع س ــل از ش ــود( دو روز قب ــن می ش ــه تعیی هزین

ــد. ــه یاب ــج روز ادام ــه مــدت پن شــروع شــود و در مجمــوع ب

https://headaches.org/25/10/2019/menstrual-migraine/
J Womens Health (Larchmt). 2016 Nov;1128-1122:(11)25.  doi: 10.1089/jwh.2015.5636.
www.uptodate.com

درمان هورمونی :
ــه  ــا ب ــراد مبت ــود، اف ــز نب ــت آمی ــی موفقی ــات داروی ــر اقدام اگ
ــوان  ــد، می ت ــورا ندارن ــه آئ ــده ک ــوان کنن ــی نات ــرن قاعدگ میگ
بــرای جلوگیــری از چرخــه فیزیولوژیکــی اســتروژن و پروژســترون، 
هورمــون درمانــی پیشــنهاد کــرد. انتخــاب محصــول بــه ارجحیــت 
ــال،  ــل داروهــای واژین بیمــار در مــورد داروهــای خوراکــی در مقاب
اســتفاده روزانــه در مقابــل قــرار دادن فاصلــه، در دســترس بــودن و 

ــه و ســایر متغیرهــا بســتگی دارد. هزین
گزینه های درمانی شامل موارد زیر است:

ــا( قرص هــای  ــه دارونم ــدون هفت ــی ب ــداوم )یعن دوز م  
خوراکــی استروژن-پروژســتین یــا حلقه هــای واژینــال )بــرای 
ــال  ــس درم ــارداری تران ــد ب ــای ض ــچ ه ــداوم، پ ــای دوز م رژیمه
)پوســتی( توصیــه نمی شــود(. ایــن بــه عنــوان یــک روش 
اســتاندارد پذیرفتــه شــده اســت، و در اروپــا، ایــن روش تــا یــک 

ســال بــا ایمنــی اســتفاده می شــود. 
ــتین  ــتروژن پروژس ــی اس ــای خوراک ــتفاده از قرص ه اس  
بــا مقــدار بســیار کــم )10 تــا 15 میکروگــرم( یــا دوزهــای کــم )20 

تــا 30 میکروگــرم(.
ــترون  ــتروژن- پروژس ــای اس ــتفاده دوره ای از قرص ه اس  
ــه  ــا را ب ــداد خونریزی ه ــه تع ــدت ک ــی م ــاه( و طوالن )۲۱ روز در م

چهــار بــار در ســال کاهــش می دهــد.
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داروخانه های آنالین فروش 

سیتــرامگ ب6

https://www.darukade.com

  https://mosbatesabz.com

 https://sabetpharma.com

https://www.arash24.com

 https://drluxe.ir

  https://iranheal.com

ــد.  ــن ب6 می باش ــم و ویتامی ــاوی منیزی ــیترامگ  ب6 ح س

ــالح دارای  ــایر ام ــه س ــبت ب ــیترات نس ــرم س ــم در ف منیزی

ــن ب6  ــا ویتامی ــب آن ب ــوده و ترکی ــر ب ــذب روده ای بهت ج

فراهمــی زیســتی و جــذب بافتــی آن را افزایــش می دهــد.

موارد مصرف:

رفع گرفتگی عضانی بویژه در ورزشکاران و زنان باردار

)PMS( بهبود عائم سندرم پیش از قاعدگی

پیشگیری از پوکی  استخوان

بهبود استرس و رفع خستگی

کمک به رفع یبوست

موارد منع مصرف:

نارسایی کلیوی

فنیل کتونوریا

بیماری میوکارد 

نحوه مصرف:

روزانــه ســه عــدد قــرص همــراه بــا غــذا یــا طبــق دســتور 

پزشــک میــل نماییــد.







صفحــه اینســتاگرام ســوپرابیون بــا ارئــه اطالعــات علمــی و مشــاوره در تــالش 
اســت تــا »مکمــل ســالمتی شــما« باشــد.

جهت دنبال کردن اینستاگرام سوپرابیون روی لینک زیر کلیک کنید.

https://instagram.com/suprabion_info?igshid=h98hk6jzmjqj
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https://suprabion.ir/fa/1400-خبرنامه/خبرنامه-سوپرانیوز-)شماره-اول-_-بهار(/

https://suprabion.ir/fa/1400- خبرنامه/خبرنامه-سوپرانیوز-)شماره-دوم-_-تابستان(/




