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 خدمات و هایفیتک نداردها،استا

این شرکت، از طریق قراردادهایی که با تولیدکنندگان داروهای گیاهی بسته است، این تضمین را به وجود 

است. ارگانیک بودن محصوالت ما یکی از  آورده، که محصوالت این شرکت از گیاهان تازه و دست چین شده

ل مراحل تولید آن استفاده نشده ها است، زیرا از هیچ گونه سم و مواد شیمیایی در طوهای آنمهمترین ویژگی

است. همچنین به دلیل اعتقاد ما به خالص بودن محصوالت موجود، به هیچ وجه از مواد افزودنی یا رنگی در 

شود. شایان ذکر است، با توجه به شیوع بیماری کرونا و الزام در رعایت اصول بهداشتی، تولیدات استفاده نمی

بندی و ارسال احل کاشت، داشت و برداشت رعایت شده و در زمان بستهکلیه مسائل بهداشتی در تمامی مر

نیز تمهیدات الزم اندیشیده شده است. ناظران و کارشناسان ما در تمامی مراحل، نظارت الزم را دارند تا 

 کننده نهایی برسد. محصول نهایی با باالترین کیفیت به دست مصرف

محصوالت  مختلف در حوزه رفامص نوان یک منبع طبیعی برایاستفاده از گیاهان دارویی، به ع ما هدف

یی است، تا به این وسیله از مصرف مواد شیمیایی در این گونه محصوالت کاسته شود. و دارو یبهداشت یشی،آرا

شود. ها حضور دارند، محقق میاین هدف مهم، تنها با کمک و یاری محققان و تولیدکنندگانی که در این عرصه

اریم، در این راه پر پیچ و خم، بتوانیم گامی هر چند کوچک را، از این کار بزرگ برداشته و با تعامل و ما امیدو

 تر شویم.ها، به هدف واالی خود هر روز نزدیک و نزدیکعرصه ینکنندگان ایدو تول ینمتخصصهمدلی با 

 
  یاهداف کل

شت و اک یج،ترو یمیایی،ش یصرف داروهابه هدف کاهش سرانه م یدنرس یبرا یاتیعمل یاز راهکارها یکی

از کشورها از جمله  یاریبس است که باعث شده مزایای استفاده از گیاهان دارویی است. ییدارو یاهانگید تول

یی در این امر از یکدیگر پیشی بگیرند و در کنار درآمد سرشار ارزی، سرانه مصرف گیاهان اروپا ییکشورها
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 دهند.دارویی کشور خود را افزایش 

شناخته  یماقل 13از  یماقل 11 یدارا یستی،و تنوع ز یاهیگ ی بودن پوششاز نظر غن با توجه به اینکه ایران

به شود. شایان ذکر است که کشت این گیاهان، در این زمینه محسوب میممتاز  یکشورت، جهان اسدر شده 

ه صرفه بوده و ارزش اقتصادی زیادی برای کشاورزان بسیار مقرون ب آسان و مصرف اندک آب ینگهدار یلدل

 گیرد.را برای آنان به همراه دارد. به همین دلیل، کاشت این نوع محصوالت مورد استقبال کشاورزان قرار می

های سالمت عمومی ی آن، به ارتقا شاخصو فرهنگ یخیتار پشتوانهبه ما به توجه به پتاسنیل موجود در ایران و 

کنیم. با توجه به داشتن کارشناسان و یمیایی، کمک میش یبا داروها یاهیگ یداروها یگزینیجا یقاز طر

های تولید و صادرات گیاهان ای، دور از ذهن نیست که این شرکت به یکی از قطبمشاوران زبده و حرفه

انی دارویی و محصوالت مرتبط با آن در جهان، تبدیل شود. مطمئنا هر جایگاهی که ما پیدا کنیم، مدیون مشتری

 هستیم که به ما اعتماد کردند و ما توانستیم اعتمادشان را به خوبی پاسخ دهیم.

  یرهااهداف و مس

تواند درآمد ارزی باالیی به همراه داشته باشد و به یی برای یک کشور میدارو یاهانصنعت گ یتمرکز بر رو

شویم که کشورهای یم، متوجه میاقتصاد آن کشور کمک زیادی بکند. اگر نگاهی به آمارهای جهانی بیانداز

 77در آلمان دهد که اند. آمارها نشان میهای اخیر، به مصرف داروهای گیاهی روی آوردهاروپایی در سال

شود. تنها استفاده از داروهای گیاهی تجویز می ،درصد 74درصد و در انگلستان  75و فرانسه  یکدرصد، در بلژ

روز در حال افزایش بههمین مورد نشان دهنده این موضوع است که استقبال اکثر کشورها از گیاهان دارویی روز

 بوده و سهم صادرات این محصوالت در حال رشد روزافزونی است. 

ای تولید و تکثیر گیاهان دارویی در جهان محسوب ها، بربا توجه به اینکه اقلیم ایران یکی از بهترین اقلیم

تواند سهم هزار گونه گیاهان دارویی وجود دارد، می 8شود و همچنین با توجه به اینکه در ایران بیش از می

در هایش جه به کاربردبا تو ییدارو یاهانگ زیادی را در این عرصه به خود اختصاص دهد. تولید و صادرات

یکی از اهداف اصلی این شرکت بوده، تا بتواند این مواد را با  ،یو صنعت ییغذا ی،داشتبه ی،درمان هایبخش

 کیفیتی برتر و خدماتی نوین در اختیار مصرف کنندگان، در سراسر جهان قرار دهد.

بهارنارنج، گلرنگ، بنفشه  ی،گل محمدمحصوالت ارگانیک این شرکت که شامل گیاهان دارویی گوناگونی مانند 

باشد، که به شکل قابل قبولی از کیفیت باال و قیمت مناسب، همراه با ارسال به موقع می غیره ی ووحش

کنندگان و واردکنندگان این گیاهان دارویی، کافی است یک بار از محصوالت ما را برخوردار است. مصرف

ت عالوه بر تولید و های ما پی برده و مشتری دایمی ما شوند. این شرکخریداری نمایند، تا به صحت گفته

های خود در عرصه صادرات گیاهان دارویی، نقش بسزایی به عنوان کارآفرین دارد، زیرا با گسترش فعالیت

کند. این شرکت در نظر تولید و صادرات گیاهان دارویی، مشاغل مستقیم و غیرمستقیم زیادی را ایجاد می

حت پوشش خود را گسترش داده و با جذف مشتریان های آتی، طیف گیاهان دارویی تدارد در ادامه فعالیت

 تر در صادرات این محصول بردارد.ای، گامی بزرگای و فرامنطقهجدید از کشورهای مختلف منطقه

 

 تجارت ما

های اخیر، سرعت تمایل به طب سنتی در سطح جهان افزایش یافته است. برخی کشورهایی که حتی در سال
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ای نداشتند، به این موضوع پرداخته و بسیار پیشرفت کردند. این کشورها با یانهاز نظر تاریخی با طب سنتی م

خود، این موضوع را در دستور کار خود  درک اهمیت طب سنتی و گیاهان دارویی در سالمت و بهداشت مردم

 ین،چ انندم ییدارو یاهانگ یدکنندگاناغلب تول امروزه ای کردند.گذاری گستردهقرار داده و روی آن سرمایه

این کشورها قسمتی از این واردات  اند.شده یلتبد یزن یاهانگ ینا عمده ژاپن و آلمان به واردکنندگان یکا،آمر

را صرف مصارف داخلی کرده و قسمتی را فرآوری نموده و مجددا به برخی کشورهای دیگر جهان صادر 

ی و غیره، با کیفیتی عالی، بهارنارنج، گلرنگ، بنفشه وحش ی،گل محمدکنند. این شرکت با صادرات انواع می

به کشورهای آسیایی و اروپایی، سعی بر آن دارد که بخش بیشتری از این بازار جهانی را به خود اختصاص 

 دهد. 

 درباره ما 

دلیل  به باشد.یمتفاوت م یماقل ینبا چند یستیو ز یاهیکشورها از نظر تنوع گ برتریناز  یکی یرانکشور ا

بزرگ  یهااز شرکت یاریبسی، و بهداشت یشیآرا ، موادعطر یه،ادو ،داروکاربرد زیاد گیاهان دارویی در تولید 

گیاهان دارویی و  یهاز مواد اول یبرخ جهان،در  یو بهداشت یشیآرا ی و تولید کنندگان موادعطرساز ی،داروساز

های برتر در این عرصه حضور ستیم که در بین شرکتکنند. ما مفتخر همی یهته یرانخود را از ا یازمورد ن

ها را به داریم و در ادامه با تیم متخصص و ماهر خود با تولید بیشتر و افزایش کیفیت، زمینه صادرات آن

 کشورهای دیگر ایجاد نماییم.

ر دنیا و اتکا بندی و صادرات دهای نوین در عرصه تولید، بستهگیری از جدیدترین فناوریاین شرکت با بهره

 کند.یی عرضه میو اروپا یاییکشور آس ینچندبه کیفیت باالی گیاهان دارویی تولید شده، این محصوالت را به 

از شرکت  محصوالت را یندرخواست ا یزن سایر کشورهااز  یانیکه متقاض ،است یابه گونه ما محصوالت یفیتک

ما افتخار داریم با مشاوره و استفاده از اساتید این فن، دانش خود را در این عرصه ارتقا داده تا  اند.نموده ما

 خود را هر روز بهتر از گذشته کنیم.  کیفیت محصوالت

 کلیه یل درو تسه محصوالت و خدمات ترینیفیتکه باایتا با ار کنندمیتالش خود را  یتنها ماکارکنان  همه

را  یندخوشا یاو تجربه ای را ارایه نمودهیسته، خدمات شاتوسط شماکاال  یدو خر ی، انتخابسبرر یندهایفرآ

 ینبا تام خود در تعامالتموجود  یتوان و ابزارهاحداکثر  یریبا به کارگشرکت ما  .یاورندبه ارمغان بشما  یبرا

 خدمات را فراهم آورد. ینو بهتر یمتق ترینیینپا باالترین کیفیت، هیامکان ارا کوشد،یکنندگان م

 نحوه پرداخت 

های ارزی متعدد حقیقی و حقوقی، که توسط این شرکت ایجاد شده خوشبختانه با توجه به داشتن حساب

توانید است، مشکلی بابت انتقال و دریافت ارز از کشورهای مختلف وجود ندارد. بنابراین، شما به راحتی می

خود را به صورت نقدی پرداخت کنید. الزم به ذکر است، در صورتی که خواستار فاکتورهای سفارشات خرید 

های دیگر هستید و یا در رابطه با انتقال ارز سوالی دارید، کارشناسان ما آماده پاسخگویی پرداخت توسط روش

 های الزم را ارایه خواهند داد.به سواالت شما بوده و راهنمایی

 محصول  یلنحوه تحو

های گوناگون انتقال کاال به کشورهای مختلف از طریق مرزهای زمینی، دریایی و هوایی، وجود روش بهبا توجه 

این شرکت جهت ارسال سفارشات شما مشتریان عزیز، تمرکز خود را بیشتر روی ارسال سفارشات از طریق 
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هوایی نیز جزو  ( معطوف کرده است. اگر چه مرزهایFOBو  CIFو دریایی ) (FCAو  EXWمرزهای زمینی )

های موجود ما برای ارسال هست، ولی انتخاب نوع ارسال سفارشات، ارتباط مستقیمی با میزان سفارشات گزینه

و مقصد ارسالی دارد. در نتیجه، بعد از ثبت سفارش و مشخص شدن میزان محصوالت درخواستی و مقصد 

کنند، تا سفارشات ثبت شده در شما اعالم مینهایی، کارشناسان ما بهترین شیوه ارسال را مشخص کرده و به 

 کمترین زمان ممکن، با باالترین ایمنی و البته هزینه مناسب، به دست شما برسد.

 

 
 محصوالت 

 یاهیگ یبه داروها پزشکاننظر  یگربار دیمیایی، ش یاز مصرف داروها یناش یبا اثبات عوارض جانب هامروز

قابل  یشافزا ییدارو یاهانافراد به مصرف گ یشگرا یزانم یر،اخ یهاکه در سال شکلیبه . معطوف شده است

ی، داروساز در صنایع مختلفو مصرف روزافزون آن در جهان  یاهیگ یهااستفاده از فرآورده است. یافته یتوجه

 هیم.د یشافزا یجهان یحضور خود را در بازارها دهد تااین نوید را به ما می ی،و بهداشت یشیآرایی، غذا یعصنا

 (Rosa damascene)گل سرخ  یا یمحمد گل

آن به کشور  ی. اما زادگاه اصلرویدیاز مناطق جهان م یاریکه در بس ،رز است یهااز دسته گل یگل محمد

عصاره و گالب آن از دمشق  چون یول ،شدهیم تولید یراندر ا گذشته دوراز  یگل محمد. گرددیباز م یرانا

 . معروف است یرز دمشق بهاروپا  است، درشده صادر میبه اروپا 

گالب،  ی بیشترگل محمد مصرف عمده .است آنتازه  یا خشکگل و غنچه  گل محمدی،قسمت قابل مصرف 

 یبهداشت یهافراورده ی،عطرساز یی و غذایی،دارو یعها در صناکه از آن باشد،یم آن اسانس و گلبرگ خشک

ی کاربرد دارد. در ضمن قلبیسمی و رمات یدردهاسردرد، ر درمان د از این گل. شودیاستفاده م یشیو آرا

ی بستن، مربا ،شربت و غذایی برای تهیه سازییرینیش یعدر صنا است. همچنین اعصاب و معده یت کنندهتقو
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 .شودیاستفاده م یزن و غیره

 (Citrus aurantium)بهار نارنج 

 یتدرخت پر از خاص ینگل و برگ ا میوه، باشد.یاستفاده ماش قابل یوهاست که از شکوفه تا م یاهیگ نارنج

 یادیز بسیار کاربرد و صنایع غذایی یعطرسازداروسازی، در صنعت  درخت، ینکوچک ا یهاشکوفه .است

  دارد.

بهار مناسب است.  یار، بسدارند طبع سرد که یافراد یگرم و خشک است و برا ،طبع بهار نارنج توان گفت،می

باعث افزایش اشتها عرق  یناکنند. می تهیه از بهار نارنج عرقاست.  dو   b ،c یهایتامینسرشار از و نارنج

 هاییناراحت ینو در تسک بودهآور نشاط ینهمچن .است یدمف یرفع ضعف اعصاب، غم و افسردگ یو برا شده

است و چنانچه به  یدطحال مف یرفع بزرگ یبرا ج،در مصرف بهار نارن تداوم ثر است.وم یزو تپش قلب ن ینهس

 . باشدمیثر وم یارو مثانه بس یهکل یهاسنگ خرد کردن و از بین بردن یبرا ،همراه آب کرفس مصرف شود

و دستگاه  هاینوسبرنده ترشحات س یناز ب ینی،ب یمجار یمغز، بازکننده گرفتگ کنندهیت، تقوبهار نارنج عرق

 یشاز افزا یناش یهااسهال و باد در روده بزرگ یرافتادناز گ یناش یدردها درمانتنفس است. به عالوه در 

 است.  یدمف نیز رطوبت دستگاه گوارش

 (Carthamus tinctorius)گلرنگ 

 ٪2۰چرب اشباع شده،  اسیدهای ٪7روغن حدود  ینا است. روغن ٪۶۰و حدود  ینپروتئ یگلرنگ دارا یوهم

نشده فراوان  اشباع هاییچرب یروغن دارا این دارد. ینولنیکل اسید ٪5و  ینولئیکل اسید ٪ ۶5 یک،اولئ اسید

توانند می ،دارند ییخون باال یکه چرب یکسانشود. محسوب می یهتغذ یبرا یخوببسیار روغن بنابراین است. 

اعصاب است  کنندهیتجوشانده گلرنگ مسهل، مسکن و تقوهمچنین  .کنندروغن استفاده  یناز ا در پخت و پز

در  یژهبه و ییغذا یهاآن در صنعت رنگ یهاگل ی ازحت .است یدمف یسمو رمات زدرد آرترو یروغن آن برا و

 شود.استفاده میکلوچه 

 ((Viola وحشی بنفشه

و کم ی با رطوبت زیاد کوهستان یدر نواحمخصوصا  یران،ا ینواح اکثرو در  یبنفشه علف یرهاست از ت یاهیگ

 یداس یهمراه با مقدار یولین،به نام و یدیآلکالوئ یدارا یاهگ ینا یهاو برگها . گلکندرشد میآفتاب 

مسهل  ین،است مل یاهیآن سرد و تر بوده و گ مزاج است. یگرد ییاسانس و مواد دارو یو مقدار یسیکسال

 . یصفرا، خلط آور، تب بر و ضد کم خواب

 

 

 

 کند. یه جلوگیری میو ر ینهس یهاسرطانبروز از استفاده شده و  رفع سرفه س ونف یتنگ همچنین برای درمان

نیز کاربرد دارد. بنفشه وحشی در صنایع آرایشی  سرخک و سرخجهی است و برای درمان افسردگ این گیاه ضد

و چروک و  ینچ رفعپوست،  شفافیتاز ریزش مو،  شود و برای جلوگیرىو بهداشتی نیز استفاده زیادی می

 کاربرد دارد.  جوش
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