
 

  ATP Energy                          پی انرژیا تی 
  
 بهبود گردش خون  
 تنظيم فشار خون کمک به  
 بهبود عملکرد سيستم ايمنی  
  کبد سم زدايی   
 بهبود سطح کلسترول  
 عصبی فيبر آمك در بازسازی    
  خواب روحيه وبهبود  

   
يد  آلفاليپويك  وهعال به Bويتامين های دقيق از ترکيب  یتحقيق ا تی پی انرژی امين   اس تم      .می باشد   Cو ويت ه سيس ن فرمول ب اي

  .افزايش می يابد و انرژی می شودگرم  ی. در نتيجه دست و پاکمک می کندبه انرژی خون  قندو تبديل گردش خون 
  

  اسين :ين گر گرفتگیسرخ شدن و 
بوده  خطربی  اتفاقاتمي باشد. اين )  B3مين ويتا(اثر نياسين  مشخصه خارش زمانیو  احساس داغی  اوقات گاهی ،گرم شدن

ه    45 حدودفقط ها  اين حالت تقويت می يابد. بدن ايمنی عملکرد همراه با آن هاو  ه ادام ه   دقيق د ک ر    هر چه   می ياب الم ت شويم  س
  .  داشت خواهيم یراحت ترخواب و  روحيه بهتر ،از احساس گر گرفتگی بعدما  .يابد هش میآا ميزان آن

  

  :ترکيبات
  

   Alpha Lipoic Acid         گرم ميلی200            کليپوي آلفااسيد 
درات  برایآلفاليپويك  اسيد وجود رشد سيب زمينی ناميده شد. عاملنام ه آشف و ب 1930سال  دراين ويتامين  ا  تبديل آربوهي  ه

يد آلفاليپويك    می باشد.  به انرژی الزم و ضروری (قند) رای    اس ه ب وع  ديابت نشان داده آ د می   2و  1 ن ا  باشد.   مفي ان   م ه هم ب
وانيم  مصرفیاسيد آلفاليپويك که  اندازه ود  از می کنيم می ت ان  بهب ه    جري  فيبرهای بازسازی  محرک  و  محيطی اعصاب  خون ب
 .گيريمبسود  یبعص

  
   VitaminC (Ascorbic Acid)      گرم ميلی 300         (اسيد آسکوربيک) Cويتامين 

رای   وجود   .دارد یآربن  6مولكول   ،گلوگزبا  ارتباط ساختاریاز نظر  امين ب ن ويت د  اي ا     کالژن  تولي ود زخم ه ضروری  و بهب
اتی ضروری و  ايمنیسيستم  فعاليتبراي  و بودهتمرکز مپوست  دهان وچشم، مايعات  سطح در Cويتامين  .است  می باشد.   حي

ه  ما C ويتامين وجودبدون  ام و   قادر ب ودی التي يم   بهب امين  نمی باش تفاد  ،روده ازجذب آهن    باعث  C. ويت يد   از هاس فوليك و  اس
رای  داشته مغز  ارتباط عصبی   فضع ما . بدون آارنتينباشدمي  توليد آارنتينهمچنين  ی جهت    و ب تفاده چرب رژ  اس دچار   یان
 بود. يمخواه مشکل

  
   Vitamin B1 (ThiamineHydrochloride)          ميلی گرم   20 (تيامين هيدروکلرايد) 1ب ويتامين

ا  نيستتيامين  قادر به ساخت بدن ادير  ام ادی  مق ب، اسکلتی در ماهيچه های    زي د،  جگر،  ، قل ره      کب ا و مغز ذخي ه ه تند آلي . هس
پش قلب    سطوح پايين د و درد   بی حسی   ، سردرد، ضعف ، (تاکيکاردی)  آن موجب ت ردد.    عضالت ، واآنش آن انيكه  مي گ آس

  .است (edema)تورم آمبود آن  نشانه شوند 1آمبود ويتامين ب دچار هستند ممكن است  محدوددارای رژيم غذايی 
  
  



 

  
  Vitamin B2 (Riboflavin)     گرم ميلی 10     (ريبوفالوين) 2ب ويتامين 

دارد که  می گرددبه زرد روشن ادرار  باعث تغيير رنگ ود آن  اهميتی ن ا . کمب و درد  ب ای زخم، گل ان  ه ، اختالالت پوستی و   ده
  .استهمراه  یگرفتاريهای تيروئيد

 
   Vitamin B3 (Niacin)    گرم  ميلی 60      (نياسين) 3 بويتامين 

ن مولكول  همراه استو آوتاهی عمر  ن، بدخوابی، سرطاافسردگی باآن  کمبود ه   . اي  گرگرفتگی  ،احساس داغی  باعث   است ک
ردد نمی   گرگرفتگی  موجب  آهاست  3ويتامين ب يک  شود. خارش می و گاهی پوست امين ب  آن  گ د نمی      3ويت ا مفي رای م ب

  .داشتخواهيم  بهترو خواب  شفاف تربهتر، افکار  روحيه ما بعد از آنادامه می يابد که دقيقه  45 حدود گرگرفتگیباشد. اين 
 

    Vitamin B5 (Pantothenic Acid)   گرم ميلی 100      پانتوتنيک اسيد)( 5ب ويتامين 
  باشد. می بافت حياتی خوب است و برای ترميمات حيوانرشد معمولی  اين ويتامين برای

 
   Vitamin B6 ( Pyridoxine Hydrochride) گرم ميلی 20 (پيريدوکسين هيدروکلرايد) 6بويتامين 

ردد   آن پيشنهاد نمی  دوز باالی. شويم تندرفتار ممکن است بيشتر دچار آمبود آن با وده و مناسب اعصاب مفيد ب فعاليت برای گ
  قرار دارد. آن دوز مناسبا تی پی انرژی و در آپسول 

 
  Vitamin B9 (Folic Acid)       گرمميکرو  1000   )کفولياسيد ( 9ب ويتامين 

نتز دی ان ای)  رشد بافت   برای اج  (س ه آن احتي از   است.   ب رای  سرطان ني ادی ب نتز دی ان ای دارد و   زي انع متوتروکسات  س  م
ری  هایدرمان  .را آهسته می کند آنتنها  بلکهز بين نمی برد اين ويتامين سرطان را ااسيد فوليک می باشد.  رای   بهت سرطان  ب

ده  و  ايمنیسيستم  تقويت آننده کهخون و سفيد  قرمزگلبول سلول های  توليد . برایدر دسترس است م خونی   پيشگيری کنن ا   آ م
  ضروری می باشد. کاسيد فولي هستند وجود

  
   Vitamin B 12 (cyanocobalamin)    گرم يکروم 100      )نيکوباالم(12ب ويتامين 

در نهايت  . بنابراين گياهخواران گردد  ذخيرهمدت پنج سال  برایدر بدن ما اما مي تواند  يافت می شود عمدتًا در منابع حيوانی
زرگ شد  ، راه رفتن، خستگی، يبوست، افسردگی   در دشواری  شاملآمبود آن  عالئم. می شوند 12ب  آمبود ويتاميندچار  ن ب
ورم   ، سردرد، توهمات ، اختالالت چشم، کبد ان مت ی، عصبانيت   ، اضطراب ، زب د  ، قلب گوش  وزوز، اختالل خلق انحطاط  و  تن

 .هستند ستون فقرات
  

  Biotin              گرم ميکرو 150          بيوتين
ا التهاب    عفونی یها اطراف دهان و چشمدر زخم  در بدن ما دچار ريزش مو، آنبا کميود  ه (آنژنكتيويت ي رديم  می  )ملتحم . گ

ود     شود  می  يا کاله گهواره و  سبوره درماتيت، پوست سر مانند فلس دچار خشکی، کودکی هنگامی که وتين ممكن است آمب  بي
  .دارد

  
  Para Amino Benzoic Acid     گرم ميلی 50      اسيدبنزوئيک  آمينو پارا

فيد پوست)   پوست  دانهرنگ فقدانآمبود آن موجب  و   باعث از دست دادن    ينو همچن (لکه های س  (موهای خاکستری)   رنگ م
يد بنزوئيک   آمينو پارا. کنندحفاظت می م از ماسرطان پوست  و آفتاب سوختگیدر برابر پوست  های دانهرنگ .گرددمی  ا  اس  ب

  .ياری می رساندآاهش آم خونی  دربه ما توليد سلول های قرمز خون 
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