مسحوق الثوم
الفريد إل آي 111

The Unique Garlic
Powder LI 111
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Registered by Saudi M.O.H.

�أقرا�ص ثوم عالية الرتكيز

Highly Concentrated Garlic Tablets

* Active garlic substances preserved.
* Guaranteed odor free.
* German quality.

٭ الطريقة املثلى للإحتفاظ مبكونات الثوم القيمة
٭ عدمي الطعم ون�ضمن �إنعدام الرائحة.
٭ �إنتاج املاين عايل اجلودة
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يقلل من الإ�صابة باجللطات الدماغية
يقاوم ال�رسطان
قدرته على تدمري الفريو�سات وامليكروبات والفطريات
مينع الكثري من �أمرا�ض القلب وينظم �رضبات القلب
يخف�ض ن�سبة الكولي�ستريول يف الدم
يخف�ض �ضغط الدم املرتفع .ويخف�ض ال�سكر يف الدم
يزيد �سيولة الدم ويقلل �إحتماالت حدوث اجللطة
من�شط للدورة الدموية ومينع برودة الأطراف
يخفف من الآالم الروماتيزمية
مطهر للأمعاء ومفيد يف حاالت الإم�ساك والإنتفاخ
منقي للجهاز التنف�سي وللوقاية من �أعرا�ض الربد والر�شح وال�سعال
ين�شط الربو�ستاتا والقدرة اجلن�سية
ي�ساعد يف عالج املجاري البولية وح�صى الكلى
ي�ساعد على تخفيف الوزن
يقلل من الت�شمع الكبدي.
وغري ذلك كثري .فهو الغذاء العجيب.

It is known that Garlic:

* Reduces the risk of brain clot.
* Good defense against Cancer.
* Effective in distroying viruses and germs.
* Prevents heart diseases and regulates palpitation.
* Reduces blood cholesterol .
* Reduces high blood pressure.
* Decreases incidence of thrombus formation.
* Increases the blood circulation.
* Reduces Rheumatoid Arthritis pain.
* Intestinal antiseptic, and helps to solve digestive disorder.
* Has a preventive role in common cold.
* Activates prostatic function & increases sex ability.
* Helps treatment of urinary tract infections & kidney stones.
* Helps to reduce weight
* Reduces liver cirrhosis.
* And much more.

املركز الرئيسي  :مبنى نافا  536 -شارع التخصصي  -ص .ب  ٢٣٠٠٩٩الرياض  - 11٣٢١اململكة العربية السعودية  -تلفون  - 4708888فاكس  4708855أو الرقم املجاني ( 8001246232هاتف  /فاكس)

الف���روع :الري���اض  -ج���دة  -الدم���ام  -أبه���ا  -اجل���وف  -القصي���م  -اخل���رج  -حائ���ل  -تب���وك  -جن���ران  -واش���نطن  -لن���دن  -القاه���رة  -بغ���داد  -اخلرط���وم

Head Office: NAFA Building - 536 Takhassosy St., P. O. Box 230099 Riyadh 11321, Kingdom of Saudi Arabia, Tel.: 4708888, Fax: 4708855
Branches: Riyadh, Jeddah, Dammam, Abha, Al-Jouf, Al-Qassim, Al-Kharj, Hail, Tabuk, Najran, Washington, London, Cairo, Baghdad, Khartoum

E-Mail: med@nafa.net Web Site: www.nafa.net

Dial toll free : 800-124-6232 (Tel. / Fax) Mobile: 0500134732
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