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 בס"ד

 

 

2020ביולי  82ירושלים,   

 

 (MELENERGY) אנרג'ימלתקציר למוצר 

 

אשר מומלץ לאלו המעוניינים לסייע לגופם להתמודד הינו מוצר המיוצר על ידי חברת 'צוף גלובוס'  אנרג'ימל

 ותסמינים הקשורים לגיל. יומיומיטוב יותר עם עייפות יתר, לחץ 

וזאת בניגוד לחומרים מעוררים כגון קפאין. בעוד שבטווח  (stimulantהמוצר איננו מוגדר כ'חומר מעורר' )

זמן הקצר, קפאין עשוי להעניק תחושת מרץ והתעוררות, בטווח הארוך תיתכן ירידה ונפילה ברמות 

 האנרגיה ותחושת עייפות אף רבה יותר.

ייע בהפחתת הנזקים הנגרמים על ידי עקה יומיומית ומתמשכת וכן תורם לחיזוק ואיזון התפקוד המוצר מס

 .(homeostasisהתקין של כלל תאי הגוף )

, כגורם המפחית עקות להורדת תהליכי דלקת ,המוצר פועל כאדפטוגן ופועל לנטרול רדיקלים חופשיים

 ( ואף עשוי לסייע בשיפור היכולות המנטליות והקוגנטיביות.stressלתאי הגוף )

המוצר מומלץ לאנשים בריאים המעוניינים לחזק את מערכות גופם בהתמודדות מול גורמי עקה לתאים. 

כולם תורמים  –חשוב לציין שהרגלי חיים בריאים כמו פעילות גופנית, צריכת נוזלים מרובה ושינה טובה 

 .אנרג'ימלכרות של פעילויות הנזחיזוק הל

 

הדבורים מייצרות את המוצר לאחר שהוזנו בפורמולת צמחים ייחודית. צמחים אלו ידועים זמן רב בספרות 

המקצועית כמסייעים בהגברת האנרגיה של הגוף ובחיזוק התמודדות תאי הגוף עם גורמי עקה שונים. 

 הסוכנות( ושל WHOשל ארגון הבריאות העולמי ) פעילויות אלו מתועדות היטב במסמכי המונוגרפים

( וכן עברו אישור וחיזוק על ידי פרסומיים מדעיים נאותים שעברו ביקורת EMA) ית לתרופותאהאירופ

 (.peer-reviewedעמיתים )

 

 

 

 

 

 



 
  

 02-6711911טל :   פיטאור בע"מ
 153-2-6711911פקס:   JBPהפארק הטכנולוגי 

 phytor1@gmail.com: מייל-אי  ירושלים  -מתחם הדסה עין כרם 

- 2 - 
 

 בס"ד

 

 מיוחסות למרכיבים הצמחיים המתוארים ברשימה להלן: אנרג'ימלהפעילויות הביולוגיות המרכזיות של 

 

1 )aracemosAralia  : 

 . acetylenic lipids -קבוצות החומרים העיקריות שזוהו בצמח זה הינם טרפנואידים, ספונינים ו

( hypoglycemicסוכר בדם )הבנוסף לפעילות להורדת תהליכי דלקת, חומרים אלו מסייעים בהורדת רמות 

מדווחים שייתכן וחומרים אלו עשויים (. בנוסף, מחקרים עדכניים hepatoprotectiveובהגנה על הכבד )

( ולתמוך באספקת חמצן תקינה לכל רקמות cardiovascular systemלתמוך במערכת כלי הדם והלב )

 הגוף.

 

2 )Angelica atropurpurea (dong quai , Angelica sinensis) : 

. כמו כן, זוהו גם טרפנים )בעיקר alkyl ligustilidesהחומרים המרכזיים בשורש של צמח זה הינם 

carvacrol ו-β-cadinen ,)phenylpropanoids ו-coumarins. 

מחקרי מעבדה עדכניים מדווחים על כך שתרכובות צמחיות אלו פועלות לווסת את פעילות מערכת החיסון, 

 (.neuroprotectiveרדיקליים חופשיים ואף מספקות השפעה מגינה על מערכת העצבים )מנטרלות 

 

 

3 )Inula helenium : 

        alantolactoneובעיקר  sesquiterpene lactonesהמרכיבים הפעילים העיקריים הם 

שורות תאים מגוון רחב של על  ןסרט-נוגדת. תרכובות אלו מדגימות פעילות isoalantolactone -ו

כך שחומרים אלו לבנוסף, ישנם מספר דיווחים מחקריים  חמצון חזקה.-ביחד עם פעילות נוגדת יםסרטני

 דלקת חזקים.-עשויים לשמש כנוגדי

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.zufglobus.com/Angelica-atropurpurea.html
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4 )Plantago major : 

שייכים למשפחת הפלבונואידים וכוללים בעיקר את  זה המרכיבים הפעילים העיקריים שזוהו בצמח

סוכר -. נמצאו גם חומצות שומן רבות ותרכובות רבapigenin -ו hispidulin ,luteolinהחומרים 

(polysaccharides מחקרי מעבדה מדווחים על הפעילות החזקה של התרכובות האלו להורדת דלקות .)

 ולנטרול של רדיקליים חופשיים. כמו כן, ישנם דיווחים על פעילות חזקה למניעת גדילת חיידקים ונגיפים

 (.antimicrobial) שונים

 

5 )Vitex agnus-castus : 

(      cymaroside -ו casticinשתי קבוצות עיקריות של חומרים נמצאו בצמח זה : פלבנואידים )בעיקר 

(. מרכיבים אלו מוכרים על ידי המונוגרפים כבעלי vitexlactam A -ו vitexilactoneטרפנים )בעיקר -ודי

ובאיזון של המערכת ההורמונאלית. בנוסף, ממצאים ממחקרים קליניים תומכים  בויסות תפקיד חשוב

 בשימוש בחומרים אלו בסיוע ובזירוז החלמה משברים בעצמות.

 

6 )Eleutherococcus senticosus : 

(, מדווח כבעל אפקט אדפטוגני ובעל יכולות Siberian ginsengצמח זה , המכונה גם "ג'ינסנג סיבירי" )

התמודדות הגוף עם מצבי לחץ ועקה שונים, לעורר ולשפר את מערכת החיסון ואף לסייע בהעלאת  לשפר את

 (.anti-microbialהיכולות המנטליות והקוגניטיביות. בנוסף, דווחה פעילות נוגדת חיידקים )

 

7 )Schisandra chinensis : 

ובעיקר החומר  dibenzocyclooctadiene lignansקבוצות החומרים העיקריות בצמח זה הינן 

Schisandrin.מחקרי מעבדה מדווחים שחומרים אלו פועלים כנוגדי דלקת וכנוגדי חמצון חזקים . 

( ולשפר יכולות neuroprotectionשחומרים אלו עשויים להגן על המוח )לכך בנוסף, ישנם דיווחים 

 מנטליות.

 

8 )Panax ginseng : 

( וכן סוגים שונים של triterpene saponinsטרפנים )-המרכיבים העיקריים בצמח זה הינם ספוניניים טרי

. מחקרי מעבדה מדווחים על כך שחומרים אלו מווסתי את פעילתה של מערכת ginsenosidesחומרים מסוג 

החיסון וכן מספקים השפעה אדפטוגנית. בנוסף, מידע ממחקרים קליניים מצביע על כך שמרכיבים צמחיים 

 אלו מעלים באופן משמעותית את צריכת החמצן בזמן מאמץ גופני.

 

 

http://www.zufglobus.com/Panax-ginseng.html
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