
 بزگِ راٌّوای بغتِ: اطالعات بزای هصزف کٌٌذُ

 Mardukهزدٍک 

 / گزممهیلی گز 50صل 

 )هحلَل دس آة( آثذاس ذبیکؼٍپش لیثٌضٍئهیلی گشم دی ثٌضٍئیل پشٍکؼبیذ ثِ ػٌَاى  50: هَثشُهبدُ 
 

 

 بزای درهاى هَضعی توام اؽکال آکٌِ )آکٌِ ٍلگاریظ(

 

 قبل اس هصزف ایي دارٍ توام ایي بزگِ راٌّوا را بذقت بخَاًیذ سیزا ایي بزگِ حاٍی اطالعات هْوی بزای ؽوا هی باؽذ. 

بْتزیي ًتیجِ بِ ایي هحصَل دارٍیی بذٍى ًیاس بِ ًغخِ پشؽک در دعتزط هی باؽذ. بزای حصَل 

 بایذ طبق دعتَرالعول هصزف گزدد. Mardukدرهاًی هوکي، 

  .ایي ثشگِ ساٌّوب سا ًگْذاسیذ. هوکي اػت دٍثبسُ ثِ خَاًذى آى ًیبص پیذا کٌیذ 

  .اگش ثِ تَكیِ ٍ اطالػبت ثیـتشی ًیبص داسیذ، اص داسٍػبص خَد ثپشػیذ 

  .دس كَست ٍخین ؿذى یب ثْجَد ًیبفتي ػالین، ثبیذ حتوب ثب پضؿک توبع ثگیشیذ 

 وب هتَجِ ّش اثش جبًجی ؿذیذ کِ دس ایي ثشگِ ثِ آى اؿبسُ ًـذُ، لطفب ثِ پضؿک اگش ّش کذام اص اثشات جبًجی جذی ؿذ، یب اگش ؿ

 یب داسٍػبصتبى ثگَییذ.

 

 ایي بزگِ راٌّوا حاٍی:

1. Marduk چیؼت ٍ هَسد هلشف آى چِ هی ثبؿذ 

 ، چِ چیض ّبیی ًیبص اػت کِ ثذاًیذMardukقجل اص هلشف  .2

  Mardukًحَُ هلشف  .3

 اثشات جبًجی احتوبلی .4

  Mardukًحَُ ًگْذاسی  .5

 ػبیش اطالػبت .6

 

 

1. Marduk چیغت ٍ هَرد هصزف آى چِ هی باؽذ؟ 

 
Marduk  .یک ػبهل دسهبى کٌٌذُ آکٌِ )جَؽ ّبی غشٍس جَاًی( ثشای هلشف خبسجی هی ثبؿذ 

 

، ثَیظُ ػلیِ ثبکتشی آکٌِ؛ ػالٍُ ثشایي ایي هحلَل داسٍیی دس دسجِ اٍل داسای تبثیش ضذ هیکشٍثی هی ثبؿذ

سا هْبس  هی ؿَد( هجشا ایي غذد)افضایؾ ػلَل ّبی اپیتلیبل ٍ هجشای غذد ػجبػِ کِ هَجت اًؼذاد هٌفز  ػجبػِبػیَى غذد َّسًیفیک

 هی کٌذ.  کوککَهذٍى ّب  ثِ پبک ؿذىهی کٌذ ٍ 
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Marduk  :را هصزف ًکٌیذ 

 ثیؾ حؼبػیتی داسیذ.  Marduk، پشٍپیلي گلیکَل یب ّش کذام اص ػبیش تشکیجبت ثٌضٍئیل پشٍکؼبیذ اگش ثِ هبدُ اكلی دی

 

 احتیاط ٍیضُ کٌیذ Mardukدر هصزف 

ٍ پَػتی کِ تَلیذ چشثی آى کبّؾ یبفتِ اػت )افشاد هجتال ثِ دسهبتیت آتَپیک(. دس ایي هَاسد اص پَػت خـک  -

 پضؿکتبى ساٌّوبیی ثخَاّیذ. 

ثب چـن ّب، غـبّبی هخبطی، گَؿِ ّبی ثیٌی ٍ دّبى، ّوچٌیي پَػت خشاؿیذُ  Mardukاص توبع  -

 خَدداسی کٌیذ. 

فشا ثٌفؾ  سهبى سا اص قشاس دادى طَالًی هذت دس هقبثل اؿؼِ ّبیًَاحی پَػت هَسد د، Mardukدس طَل دسهبى ثب 

(UV ) .)خَدداسی کٌیذ )هبًٌذ حوبم آفتبة یب ػَالسیَم 

 

سٍی اثشٍّب، ًبحیِ سیؾ یب هشص هَّب  ًجبیذ Marduk، ثٌضٍئیل پشٍکؼبیذ دیثخبطش تبثیش ػفیذ کٌٌذگی هبدُ اكلی 

دس پیـبًی اػتفبدُ ؿَد. ّوچٌیي لطفب اص توبع ایي هحلَل ثب هٌؼَجبت سًگی جلَگیشی کٌیذ صیشا هوکي اػت 

 ثبػث اص ثیي سفتي یب تغییش سًگ آًْب ؿَد. 

 

 Mardukعایز دارٍّا ٍ 

یب اخیشا اػتفبدُ کشدُ ایذ ٍ یب هوکي اػت ثؼذا اػتفبدُ کٌیذ حتی اگش داسٍی داسٍیی ّؼتیذ ٍ اگش دس حبل هلشف 

ثذٍى ًؼخِ ثبؿذ، ثِ پضؿک یب داسٍػبصتبى اطالع دّیذ. تَكیِ هی ؿَد کِ اص هلشف ػبیش ػَاهل تحشیک کٌٌذُ 

 پَػت، حبٍی دیگش هَاد اكلی اجتٌبة کٌیذ. 

 

 بارداری ٍ ؽیزدّی

 یب داسٍػبصتبى هـَست کٌیذ. قجل اص هلشف ایي داسٍ ثب پضؿک 

 دػتَسالؼول دس ثبسداسی ٍ دٍساى ؿیشدّی اػتفبدُ کٌیذ. طجق سا  Mardukثؼذ اص هـَست ثب پضؿکتبى، هی تَاًیذ 

 

 راًٌذگی ٍ اعتفادُ اس هاؽیي االت

Marduk .ّیچ تبثیشی ثش تَاًبیی ساًٌذگی ٍ اػتفبدُ اص هبؿیي آالت ًذاسد 

 

 Mardukتزکیبات خاؿ اطالعات هْن دربارُ عایز 

 پشٍپیلي گلیکَل هی تَاًذ ثبػث ایجبد تحشیکبت پَػتی ؿَد. 
 

 

  Mardukًحَُ هصزف  .3

ؿذُ دس ثشگِ ساٌّوب هلشف کٌیذ. اگش هطوئي ًیؼتیذ ثب پضؿک  رکشسا دقیقب طجق دػتَسالؼول  Mardukّویـِ 

 یب داسٍػبصتبى ّوبٌّگ کٌیذ. 



طل سا سٍی هٌطقِ هَسد ًظش قشاس دّیذ. اگش پضؿک ثطَس خبكی آى سا تجَیض  ثؼذ اص تویض کشدى پَػت الیِ ًبصکی اص

ثبس دس سٍص اػتفبدُ کٌیذ. پَػت ّبی حؼبع، دس آغبص دسهبى هی تَاًٌذ طل سا  2تب  1سا ثبیذ  ®Marduk ،ًکشدُ ثبؿذ

 یک ثبس دس سٍص ػلش ّب اػتفبدُ کٌٌذ.  

 

 ثیؾ اص حذ قَی ٍ یب ضؼیف اػت، لطفب ثب پضؿک یب داسٍػبصتبى كحجت کٌیذ. ®Mardukاگش تلَس هیکٌیذ کِ اثش 

Marduk® 8 -4یب ٍاکٌؾ ّبی پَػتی فشٍکؾ کٌذ. دٍسُ دسهبى تقشیجب  سا اػتفبدُ کٌیذ تب ؿشایط آکٌِ ثْجَد یبثذ 

  ّفتِ هی ثبؿذ.
 

 

 را بیؼ اس آًچِ کِ هی بایغت هصزف کزدیذ  Mardukاگز 

هی تَاًذ ثبػث خـکی ثیؾ اص حذ ٍ پَػتِ پَػتِ ؿذى پَػت ؿَد. دس ایي هَاسد  Mardukهلشف ثؼیبس صیبد 

 سا قطغ کشدُ ٍ دس كَست ًیبص ثِ پضؿک هشاجؼِ کٌیذ.  Mardukهلشف 

 

 را هصزف کٌیذ Mardukاگز فزاهَػ کزدیذ کِ 

سا ثِ اًذاصُ کبفی هلشف ًکشدیذ یب آى سا فشاهَؽ کشدیذ، لطفب دسهبًتبى سا طجق دػتَسالؼول ثشای  Mardukاگش 

 دٍص هخلَف اداهِ دّیذ. 

 

 هتَقف کزدُ ایذرا  Marduk هصزفاگز 

 کشدُ ایذ ٍ یب قلذ اًجبم ایي کبس سا داسیذ، دیگش اقذاهبت ٍیظُ ای الصم ًیؼت.  سا هتَقف Marduk اگش دسهبى ثب

 

 س كَست داؿتي ػَاالت ثیـتش ساجغ ثِ ًحَُ هلشف ایي داسٍ، اص پضؿک یب داسٍػبصتبى ساٌّوبیی ثخَاّیذ. د

 

 

 اثزات جاًبی احتوالی .4

 

ّن هی تَاًذ هٌجش ثِ اثشات جبًجی ؿَد الجتِ ّوِ افشاد ثِ آى هجتال ًوی ؿًَذ. دس  Mardukّوبًٌذ توبم داسٍ ّب، 

 ثشسػی اثشات جبًجی، هؼوَال فشاٍاًی قشاسدادی صیش ثؼٌَاى پبیِ اػتفبدُ هی ؿَد: 

 
 فشد دسهبى ؿذُ اص دُ ًفش 1ثیؾ اص  بغیار ؽایع

 ًفش  100هلشف کٌٌذُ دس  10تب  1 ؽایع
 ًفش  1000هلشف کٌٌذُ دس  10تب  1 غیز ؽایع

 ًفش  10000هلشف کٌٌذُ دس  10تب  1 ًادر

 ًفش 10000فشد دسهبى ؿذُ اص  1کوتش اص  بغیار ًادر
 اص سٍی هٌبثغ هَجَد فشاٍاًی قبثل تخویي ًوی ثبؿذ. ًاؽٌاختِ

 

 



 سا قطغ کشدُ ٍ فَسا ثِ پضؿک هشاجؼِ کٌیذ.  ®Mardukاگش ثِ ّش کذام اص اثشات جبًجی صیش هجتال ؿذیذ، هلشف 

 

سٍص دس ؿوب ثبقی  5خـکی ٍ ٍسقِ ٍسقِ ؿذى هتَػط قؼوتی اص پَػت کِ دس حبل دسهبى اػت. اگش ایي ًـبًِ ثیؾ اص 

 اص پضؿک یب داسٍػبصتبى ساٌّوبیی ثخَاّیذ.   ٍ کشدُ قطغ سا ®Mardukهلشف هبًذ ٍ یب ٍخین تش گـت، 

تب صهبى ؿشٍع اثش داسٍ، دس آغبص دسهبى هی تَاًذ ثبػث تحشیکبت جضئی پَػت، هبًٌذ قشهضی، خبسؽ، احؼبع تٌؾ ٍ 

 ػَختگی ؿَد. ایي ٍاکٌؾ ّب هؼوَال ثؼذ اص چٌذ سٍص فشٍکؾ هی کٌٌذ. 

 

ش ثِ ٍاکٌؾ ّبی هبًٌذ پشٍپیلي گلیکَل هی تَاًذ هٌج ®Mardukثٌضٍئیل پشٍکؼبیذ یب ػبیش تشکیجبت  دس هَاسد ًبدس دی

 دس ایي هَاسد هلشف طل ثبیذ هتَقف ؿَد. ثیؾ حؼبػیتی ؿَد. 

 

ثٌضٍئیل پشٍکؼبیذ هی تَاًذ هٌجش ثِ ثشٍص ػَاسضی دس دػتگبُ گَاسؽ ٍ هؼذُ ؿَد. دس ایي كَست ثِ  ثلغ ًبگْبًی دی

 پضؿک هشاجؼِ ؿَد. 

س ایي كَست چـن ّب ثبیذ ثشای حذاقل توبع ًبگْبًی ایي طل ثب چـن ّب هٌجش ثِ قشهضی ٍ حغ ػَصؽ هی ؿَد. د

 دقیقِ ثب جشیبى آة کبفی ؿؼتِ ؿًَذ.  15

 

اگش ؿذیذا ثِ ّش کذام اص ػَاسم جبًجی رکش ؿذُ هجتال ؿذیذ، یب هتَجِ ّش ػَاسم جبًجی ؿذیذ کِ دس ایي ثشگِ 

 ساٌّوب ثِ آى اؿبسُ ًـذُ، لطفب ثِ پضؿک یب داسٍػبصتبى اطالع دّیذ. 

 

  Marduk .  ًحَُ ًگْذاری 5
 

 دسجِ ػبًتی گشاد ًگْذاسی ًـَد.  25دس دهبی ثبالی 

دسج ؿذُ اػت، هلشف ًکٌیذ. تبسیخ اًقضب ثِ آخشیي سٍص اص  ٍ تیَةایي داسٍ سا ثؼذ اص تبسیخ اًقضبیی کِ سٍی جؼجِ 

 آى هبُ اؿبسُ داسد. 

 

 ّفتِ اص آى اػتفبدُ کشد.  6ثؼذ اص ثبص کشدى تیَة، ثِ دالیل ًگْذاسی هبدُ طل ًجبیذ ثیـتش اص 

 

 ایي داسٍ سا دٍس اص دیذ ٍ دػتشع کَدکبى ًگْذاسیذ. 

 

اص داسٍػبص خَد ساجغ ثِ چگًَگی دٍس اًذاختي ّیچ داسٍیی سا اص طشیق فبضالة یب صثبلِ ّبی خبًگی دٍس ًیبًذاصیذ. 

 دیگش اػتفبدُ ًوی کٌیذ، ػَال کٌیذ. ایي اقذاهبت ثِ هحبفظت اص هحیط صیؼت کوک هی کٌذ. داسٍّبیی کِ
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Marduk حاٍی چِ هی باؽذ 

  

 هی ثبؿذ. )هحلَل دس آة(  آثذاس ذبیکؼٍپش لیثٌضٍئثٌضٍئیل پشٍکؼبیذ ثِ ػٌَاى  هیلی گشم دی 50هبدُ هَثشُ: 

 

هیلی گشم دی ثٌضٍئیل پشٍکؼبیذ هی  50کِ ثشاثش اػت ثب  آثذاس پشٍکؼبیذ لیثٌضٍئهیلی گشم  22/62گشم اص طل حبٍی  1

 ثبؿذ. 

 

( لَسیل اتش، کشثَهش، ػذین ّیذسٍکؼبیذ، ػتَػتیشیل ایضًًٍَبًَات، آة 23ػبیش تشکیجبت: پشٍپیلي گلیکَل، هبکشٍگل )

 خبلق. 

 

 ٍ هحتَیات بغتِ Marduk. ظاّز  7
 

Marduk®  ٍ هی ثبؿذ.  یکٌَاختطلی ػفیذسًگ 

 

 گشم ٍصى داسد.  40ثؼتِ اكلی ّوشاُ تیَة 

 
 

 ی ٍ کارخاًِ عاسًذُ: ابیدارًذُ هجَس باسار 
S & K PHARMA Schumann und Kohl GmbH 
Maienbergstraβe 10-12 
15562 Rüdersdorfnear Berlin 
Phone: (033638) 749 38 
Fax: (033638) 749 62 
Mail: info@SuK-Pharma.de 

 
 تجذیذ ًظز ؽذُ اعت.  2011ایي بزگِ راٌّوا آخزیي بار در ًَاهبز 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 هبتال بِ آکٌِ واراىیب یبزا ِیتَص

 

 دس دسهبى آى ثبیذ ثشدثبس ٍ ؿکیجب ثبؿیذ! –هی ثبؿذ  ػجبػِغذد آکٌِ ثیوبسی 

 

اص ًظش پضؿکی اػبػب چْبس دلیل هؼئَل ایجبد ٍ سؿذ آکٌِ هی ثبؿٌذ. اٍال، اؿخبف ثبیذ صهیٌِ ایي ثیوبسی سا داؿتِ 

 ایجبدثبؿٌذ. آکٌِ تَػط غذد چشثی اص تَلیذ هقبدیش ثیؾ اص حذ ػجَم دس پَػت ایجبد هی ؿَد. دس ّوبى صهبى 

فـشدُ هی ؿَد ٍ  پالک ؿبخی . ثؼذ اص هذتی ایيدؿَهؼذٍد  ػجبػِهجبسی غذد ػجت هی ؿَد کِ  بػیَى،َّسًیفیک

دس ػطح پَػت ثب ػش ػیبُ آؿکبس هی ؿَد. دس ّوبى صهبى ّوشاُ آکٌِ افضایؾ پبتَلَطیکی ثبکتشی ّبی آکٌِ دس غذد 

 كَست هی گیشد. ایي ثبکتشی ّب داخل غذد چشثی تبثیش گشفتِ، هلتْت ؿذُ ٍ تـکیل چشک هی دّذ.  ػجبػِ

 

دس سطین غزایی، کوجَد ثْذاؿت یب کوجَد ٍسصؽ اػبػب هؼئَل سؿذ آکٌِ ًوی ثبؿذ. آکٌِ دس اثش  ثٌبثشایي اؿتجبّبت

 دس پَػت ثَجَد هی آیذ.  ػجبػِاختالل دس ػولکشد غذد 

 

 راٌّوایی اس پشؽک: 

ک داسٍ ّب تٌْب ٍقتی ٍظیفِ ؿبى سا ثطَس کبهل اًجبم هی دٌّذ کِ ثلَست هٌظن ٍ ثب دقت طجق دػتَسالؼولی کِ پضؿ

 یب داسٍػبصتبى تجَیض کشدُ اػت، هلشف ؿًَذ. 

 

 جَػ ّا را فؾار ًذّیذ: 

ٍ  ػجبػِایي کبس هی تَاًذ هٌجش ثِ هلتْت ؿذى غذد اص فـبس دادى هذاٍم جَؽ ّب ثطَس هذاٍم اکیذا خَدداسی کٌیذ. 

 ثوبًذ. ٍخین ٍ ثذتش ؿذى آکٌِ ؿَد. غیش اص ایي جبی جَؽ ثلَست ًبصیجب هی تَاًذ دس پَػت ؿوب ثبقی 

 

 تویش کزدى هٌاعب پَعت:

ٍ ًِ ثیـتش! ػَاهل پبک کٌٌذُ ثذٍى  –ثبس دس سٍص تویض کٌیذ  ؿؼتـَی هکشس کوک کٌٌذُ ًوی ثبؿذ؛ پَػت آکٌِ سا دٍ

( ثشای ایي کبس هٌبػت هی ثبؿٌذ، ایي ػَاهل ثِ آساهی چشثی سا اص ػطح پَػتتبى پبک هی کٌذ ٍ ػالٍُ syndetsالکل )

ثش ایي اص الیِ اػیذی هحبفظتی پَػت، هشاقجت هی کٌذ. هبػک ّبی پبک کٌٌذُ ثشای ًشم کشدى جَؽ ّب ٍ آهبدُ 

 کشدى پَػت آکٌِ داس ثشای دسهبى صیجبیی، هٌبػت هی ثبؿٌذ. 

 

 در هقابل خَرؽیذ ٍ الهپ ّای بزًشُ کٌٌذُ هصٌَعی: قزار گزفتي

دس هقبثل ًَس خَسؿیذ اغلت ثِ دسهبى آکٌِ کوک هی کٌذ. دس هقبثل تبثؾ ؿذیذ ًَس خَسؿیذ قشاس گشفتي ّبی هکشس 

تَكیِ هی ؿَد کِ اص لَػیَى ّبی ضذ آفتبة اػتفبدُ کٌیذ. دس ایي هَاسد هخلَكب طل ٍ لَػیَى ّبیی ثب چشثی پبییي 

ب فبقذ چشثی هٌبػت هی ثبؿٌذ. ثشای هذت ٍ تؼذاد دفؼبت قشاس گشفتي دس هقبثل ثشًضُ کٌٌذّبی هلٌَػی ّویـِ ثبیذ ٍ ی

 ثب پضؿکتبى ّوبٌّگ کٌیذ. 
 

 

 

 



 آرایؾی:

ثِ ػٌَاى یک اكل کلی، اػتفبدُ اص هَاد آسایـی هشاقجتی ٍ پَؿبًٌذُ پَػت ثب آکٌِ هٌبفبتی ًذاسد. هٌبػجتشیي آًْب هبًٌذ 

کشم ّب ٍ لَػیَى ّبیی ثب تشکیجبت فبقذ چشثی یب ثب چشثی کن هی ثبؿٌذ. پَدس ّب ّن هٌبػت ّؼتٌذ صیشا چشثی سا ثخَد 

ؿٌذ. ًکتِ هْن ایي اػت کِ ثؼذ اص ظْش ّب، پَػت ثبیذ کبهال تویض ثبؿذ ٍ جزة کشدُ ٍ داسای اثش خـک کٌٌذگی هی ثب

 قجل اص هلشف داسٍ، آسایؾ ثذٍى ّیچ اثشی پبک ؿَد. 

 

 تغذیِ ٍ رصین غذایی: 

ثشخالف اطالػبت پیـیي، اقذاهبت سطیوی کال تبثیشی ثش فؼبلیت ثیوبسی آکٌِ ًذاسد. دس فشآیٌذ ّبی هتبثَلیک ثذى، 

ساحتی قبثل ّضن ٍ غٌی اص فیجش ٍ ٍیتبهیي ّب ثبؿذ، ثطَس کلی ػالهت سا استقب هی ثخـذ. ایي هَاسد ثِ  تغزیِ ای کِ ثِ

 دسهبى آکٌِ کوک هی کٌٌذ. 
 


