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تصفیه کننده خون  -تقویت قلب ۲۵۰۰۰ ۲۳۵۰۰  اترج)سرد(  
1 

رفع اضطراب-درمان سردرد ومیگرن -تقویت مغز واعصاب ۲۵۰۰۰ ۲۳۵۰۰  2 اسطوخودوس)گرم(  

درمان  - درمان یبوست وبواسیر-تقویت چشم -خون ساز-درمان بیماری قلب-فشارخون کاهش  ۲۵۰۰۰ ۲۳۵۰۰

الغری وکاهش وزن -دیابت  
 3 اسفناج 

قاعده آور -دافع انگل -تقویت قلب ومعده وکبد ۲۵۰۰۰ ۲۳۵۰۰  4 افسنتین)گرم وخشک(  

درمان بیماریهای عفونی -درما ن برونشیت وسرفه ۲۵۰۰۰ ۲۳۵۰۰  5 اکالیپتوس)سردوتر(  

مسکن دردها -ضددرد وناراحتی میگرن  ۲۵۰۰۰ ۲۳۵۰۰  6 انیسون)گرم(  

مفید برای کلیه ها وکیسه صفرا -تصفیه خون -درمان یرقان-درمان اختالالت والتهاب کبد ۲۵۰۰۰ ۲۳۵۰۰  7 آرتیشو/کنگرفرنگی 

ضدالتهاب روده درمان افت -درمان زخم دستگاه گوارش ۲۵۰۰۰ ۲۳۵۰۰  8 آلوئه ورا)گرم(  

 9 آویشن)گرم(  رفع سرماخوردگی وضدسرفه ۳۰۰۰۰ ۲۸۵۰۰

درمان نقرس وتصفیه خون -درمان قند خون  ۲۵۰۰۰ ۲۳۵۰۰  10 بابا آدم)سرد( 

پایین آورنده اوره وغلظت خون –تقویت اعصاب  ۲۵۰۰۰ ۲۳۵۰۰  11 بابونه)گرم( 

رفع کمبود آهن-رفع فراموش ی وآلزایمر-خون ساز-تقویت قلب ۳۰۰۰۰ ۲۸۵۰۰  12 بادرنجبویه)گرم(  

ضدالتهاب -ضدعفونی کننده-شیرافزا - ضدروماتیسم-ضدسرطان-ضدآلزایمر ۲۵۰۰۰ ۲۳۵۰۰  13 بارهنگ 

مبارزه همه جانبه با یبوست-مقوی وخونساز-کاهش قند خون  ۲۵۰۰۰ ۲۳۵۰۰  14 بامیه 

درمان عفونت گلو-درمان آسم-کاهش قند خون  ۲۵۰۰۰ ۲۳۵۰۰  15 برگ انبه  

درمان پوکی استخوان -جلوگیری از سرطان سینه ۲۵۰۰۰ ۲۳۵۰۰  16 برگ انجیر )گرم(  

ضدعفونی کننده انواع زخمها -نرم کننده مخاط ریه وسینه-کاهش اضطراب واسترس ۲۵۰۰۰ ۲۳۵۰۰  17 برگ به  

رفع سرماخوردگی -رفع عفونت بدن ۲۵۰۰۰ ۲۳۵۰۰  18 برگ پونه)گرم( 

تصفیه خون وپایین آورنده قند خون - آرامش بخش ۲۵۰۰۰ ۲۳۵۰۰  19 برگ توت )سرد( 

تب بر -چاق کننده-رفع تنگی نفس ۲۵۰۰۰ ۲۳۵۰۰  20 برگ چنار )سرد( 

کنترل کننده آریتمی های قلبی -پایین آورنده فشار خون  ۲۵۰۰۰ ۲۳۵۰۰  21 برگ زیتون)سرد(  

درمان ناراحتی ریه -خون درمان قند -ضدباکتری – ضدعفونی کننده  ۲۵۰۰۰ ۲۳۵۰۰  22 برگ سیر )گرم(  

تصفیه خون –تقویت حافظه  ۲۵۰۰۰ ۲۳۵۰۰  23 برگ شاه توت)سرد( 

درمان قند –درمان درد مفاصل  ۲۵۰۰۰ ۲۳۵۰۰  24 برگ گردو)گرم(  

تب بر- ضدجوش-بهبود گلودرد وسرفه-درمان صفرا  ۳۰۰۰۰ ۲۸۵۰۰  25 بنفشه)سرد(  

برنده چربی کبد از بین -درمان قند ۲۵۰۰۰ ۲۳۵۰۰  26 بوقناق)گرم وخشک( 

ضد سرطان-درمان تیروئید ۲۵۰۰۰ ۲۳۵۰۰  27 بوالغ اوتی)گرم(  

تقویت دستگاه گوارش-تنظیم عادت ماهانه ۲۵۰۰۰ ۲۳۵۰۰  28 بومادران)گرم(  
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تنظیم خواب -ضداضطراب -رفع آلزایمر-تقویت حافظه وهوش  ۲۵۰۰۰ ۲۳۵۰۰  29 به لیمو/ورون)گرم(  

آرام بخش ورفع خستگی-مقوی اعصاب وقلب ۳۵۰۰۰ ۳۳۰۰۰  30 بهارنارنج)معتدل( 

ضدیرقان-مسکن-تب بر ۲۵۰۰۰ ۲۳۵۰۰  31 بید)سرد( 

آرام بخش –تقویت نیروی جنس ی -رفع کم خونی ۳۰۰۰۰ ۲۸۵۰۰  32 بیدمشک)معتدل( 

دفع سنگ مثانه ودرمان برونشیت-درمان تنگی نفس ۲۵۰۰۰ ۲۳۵۰۰  33 پرسیاوشان)گرم وخشک(  

درمان آسم ودرمان عفونت رحم-ازبین برنده عفونت عمومی بدن ۳۰۰۰۰ ۲۸۵۰۰  34 پنیرک)معتدل( 

رفع عفونت کل بدن -سرماخوردگی وسرفه-آنتی بیوتیک ۲۵۰۰۰ ۲۳۵۰۰  35 پولک)گرم(  

دفع اخالط ریه والغر کننده -رفع چین وچروک پوست ۲۵۰۰۰ ۲۳۵۰۰  36 پیچک )سرد( 

ضدانگل -فشار خون -زخم معده-تقویت قلب-رفع یبوست-اعصاب -بی خوابی-ضدپیری -آسم–پروستات  ۲۵۰۰۰ ۲۳۵۰۰  37 تخم کدو حلوایی 

صفرازدا -چاق کننده- افزایش اشتها ۲۵۰۰۰ ۲۳۵۰۰  38 ترخون)گرم(  

مفید برای کبد -زردی -ضدعفونی کننده-تسکین عطش وتب-درمان بواسیر -ملین ومسهل  ۳۰۰۰۰ ۲۸۵۰۰  39 ترنجبین 

درمان صدف-سنگ شکن-مدر-ضدآسم وسرفه ۲۵۰۰۰ ۲۳۵۰۰  40 تره تیزک/شاهی  

تب بر-تصفیه خون  ۲۵۰۰۰ ۲۳۵۰۰  41 تمشک/بیوکن)سردوخنک( 

خون ساز -افزایش دهنده شیر مادر- ادرارآور -قاعده آور  ۲۵۰۰۰ ۲۳۵۰۰  جعفری)گرم(  

42 

ضدسرطان-کاهش دهنده کلسترول بدخون -کنترل فشار خون  ۳۰۰۰۰ ۲۸۵۰۰  43 چای ترش 

درمان پارکینسون -ضدسرطان  وپیری  ۳۰۰۰۰ ۲۸۵۰۰  44 چای سبز)سرد(  

-کاهش قندخونومشکالت قلبی وسکته–کاهش فشار خون -کاهش وزن-خاصیت ضدسرطانی ۵۰۰۰۰ ۴۷۰۰۰

اهش دهنده استرسک  
 45 چای سفید

بازکننده رگهای قلب -انسداد عروقرفع  ۲۵۰۰۰ ۲۳۵۰۰  46 چایر )گرم(  

 خارخاسک)گرم(  دفع سنگ مثانه وکیسه صفرا ۲۵۰۰۰ ۲۳۵۰۰

47 

مدر -درمان بواسیر-دفع سنگ کلیه ۲۵۰۰۰ ۲۳۵۰۰  48 خارشتر )سرد(  

خنثی کردن مسمومیت قارچ سمی -درمان ناراحتی های کبد ۲۵۰۰۰ ۲۳۵۰۰  49 خارمریم 

مفید برای دستگاه گوارش-رفع تشنگی-کبدچربی  ۲۵۰۰۰ ۲۳۵۰۰  50 خاکشیر  

ملین - ضدخارش-دفع عفونت واژن ودستگاه ادراری  ۲۵۰۰۰ ۲۳۵۰۰  51 ختمی )سرد( 

درمان میگرن -درمان بیماری گواتر-چاق کننده- اشتهاآور  ۲۵۰۰۰ ۲۳۵۰۰  52 خرفه)سرد وتر( 

از بین برنده تورم ریه -افزایش اسپرم وتحرک اسپرم- تقویت قوای جنس ی ۲۵۰۰۰ ۲۳۵۰۰  53 خرنوب  

نرم کننده شکم وروده-رفع یبوست-درمان بواسیر  ۲۵۰۰۰ ۲۳۵۰۰  54 خواجه باش ی )گرم(  
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کاهش قند خون -رفع التهابات برونشیت ۳۰۰۰۰ ۲۸۵۰۰  دارچین)گرم(  
55 

 56 دم اسب/چهل گره ضدآسم وتنگی نفس ۲۵۰۰۰ ۲۳۵۰۰

تقویت اعصاب-ضدانگل -تب بر-تصفیه کننده خون -مدر ۲۵۰۰۰ ۲۳۵۰۰  57 رازک)سرد(  

رفع کیست وفیبروم-رفع اختالالت قبل از قاعدگی-تنظیم عادت ماهانه ۲۵۰۰۰ ۲۳۵۰۰  58 رازیانه)گرم( 

خون ساز -انرژی زا ۲۵۰۰۰ ۲۳۵۰۰  59 رزماری)گرم(  

تنظیم فشار خون -تقویت نیروی جنس ی-درمان کم خونی -قلبتقویت -آنتی بیوتیک ۲۵۰۰۰ ۲۳۵۰۰  ریحان )گرم(  
60 

قطع خونریزی معده وروده-رفع اختالالت قاعدگی-مقوی قلب واعصاب ۲۵۰۰۰ ۲۳۵۰۰  61 ریواس)سرد(  

تقویت چشم-پوکی استخوان-آرتروز -پوست ضدپیری -دیابت-الغری چربی خون -پروستات-چربی کبد ۲۵۰۰۰ ۲۳۵۰۰  62 زردچوبه  

فرح آور -اشتها آور  ۲۰۰۰۰ ۱۸۵۰۰ 500زعفران    63 

فرح آور –اشتها آور  ۳۰۰۰۰ ۲۸۵۰۰  64 زعفران)گرم وخشک(  

جلوگیری از -درمان عفونت ادرار-افزایش سالمت قلب-عروق درمان تنگ شدگی-چربی سوز  ۲۵۰۰۰ ۲۳۵۰۰

 پوسیدگی دندان 
 65 زغال اخته 

درمان انزال زودرس -افزایش اسپرم -تقویت قوای جنس ی ۳۰۰۰۰ ۲۸۵۰۰  66 زنجبیل)گرم( 

درمان نقرس–رفع آرتروزوسیاتیک مفاصل  ۲۵۰۰۰ ۲۳۵۰۰  67 زنیان)گرم(  

چربی سوز –الغر کننده  ۲۵۰۰۰ ۲۳۵۰۰  68 زیره سبز)گرم( 

موثر در درمان انگل روده واسهال -درمان چاقی  ۳۰۰۰۰ ۲۸۵۰۰  69 زیره سیاه)گرم( 

مدر -التهاب سنگ کلیه ۲۵۰۰۰ ۲۳۵۰۰  70 سروکوهی )سرد(  

تقویت قوای بدن -کاهش قندخون -تصفیه کننده خون  ۵۰۰۰۰ ۴۷۰۰۰  71 سقز 

نقرس -چربی خون - خون تصفیه -پایین آورنده فشار خون  ۲۵۰۰۰ ۲۳۵۰۰  72 سماق  

کنترل فشارخون عصبی-مقوی اعصاب-تنظیم ضربان قلب-تقویت قلب ۴۰۰۰۰ ۳۷۵۰۰  73 سنبل الطیب/والریان  

قاعده آور وضدانگل-ضد نفخ-ضدتشنج ۲۵۰۰۰ ۲۳۵۰۰  74 سیاه دانه)گرم(  

ضدسرفه-رفع بیخوابی-تقویت اعصاب ۲۵۰۰۰ ۲۳۵۰۰  75 شاه پسند )گرم( 

رفع خارش پوست-تب بر وصفرابر-تصفیه خون  ۲۵۰۰۰ ۲۳۵۰۰  76 شاهتره)سردوخنک( 

تقویت حافظه ورفع دل درد - تقویت اعصاب ۲۵۰۰۰ ۲۳۵۰۰  77 شاهسپرم)گرم( 

تقویت حافظه ورفع دل درد -تقویت اعصاب ۱۵۰۰۰ ۲۳۵۰۰ 500شاهسپرم   78 

جلوگیری از سفید شدن مو-تقویت کننده مو ۲۵۰۰۰ ۲۳۵۰۰ برنج)سرد( شلتوک    79 

تقویت نیروی جنس ی-پایین آورنده قند خون  ۲۵۰۰۰ ۲۳۵۰۰  80 شنبلیله)گرم(  

پایین آورنده چربی خون -تقویت نیروی جنس ی ۲۵۰۰۰ ۲۳۵۰۰  81 شوید)گرم(  

درمان زخم معده-رفع التهاب دستگاه گوارش–ضداسپاسم  ۲۵۰۰۰ ۲۳۵۰۰  82 شیرین بیان)گرم(  

ضدرماتیسم وضد درد -آرام بخش-قوی خواب آور  ۲۵۰۰۰ ۲۳۵۰۰  طارونه)گرم(  
83 
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جلوگیری از عفونت  –تقویت سیستم ایمنی  ۴۰۰۰۰ ۳۷۵۰۰  84 عرق ضد کرونا  

کاهش اضطراب -تقویت کننده معده وطحال ۲۵۰۰۰ ۲۳۵۰۰  85 عناب)سرد( 

افزایش دهنده شیر مادر- مسکن درد زایمان-رفع قند خون -رفع ناراحتی کلیه ۲۵۰۰۰ ۲۳۵۰۰  86 غازیاغی )گرم(  

درمان آسم -درمان کیسه صفرا-قاعدآور -درمان کیست تخمدان-تسهیل کننده زایمان ۲۵۰۰۰ ۲۳۵۰۰  87 فراسیون)افنان سر( 

درمان تهوع واستفراغ -ضداسپاسم-درمان ورم مثانه-ضدقارچ-کاهش قندخون ودرمان دیابت ۳۵۰۰۰ ۳۲۵۰۰  88 قره قات  

ضدخستگی -ضدیرقان -درمان چربی کبد-خون تصفیه  ۲۵۰۰۰ ۲۳۵۰۰  89 کاسنی )سرد(  

ضدنفخ -رفع ورم روده–مفید برای معده -ضدمیکروب ۲۵۰۰۰ ۲۳۵۰۰  90 کاکوتی )گرم(  

ضد نفخ-رفع ورم روده–مفید برای معده -ضد میکروب ۱۵۰۰۰ ۱۴۰۰۰ 500کاکوتی    91 

چربی سوز - درمان چربی خون -ضد حساسیت ۲۵۰۰۰ ۲۳۵۰۰ سردوخنک(کاهو)   92 

هموروئید-درمان بواسیر ویبوست ۲۵۰۰۰ ۲۳۵۰۰  93 کرفس)گرم ومعتدل( 

نقرس -آرتروز–رماتیسم مفاصل –ضدعفونی کننده  ۲۵۰۰۰ ۲۳۵۰۰  94 کرویز/کروز)گرم(  

الغری -ضداسهال-تقویت کننده قدرت دفاعی بدن ۲۵۰۰۰ ۲۳۵۰۰  95 کلپوره)گرم(  

ضدسرطان سینه ومعده-قندخون کنترل  ۲۵۰۰۰ ۲۳۵۰۰  96 کلم بروکلی)گرم(  

ادرارآور -تقویت معده واعصاب-تقویت حافظه ۳۵۰۰۰ ۳۲۵۰۰  97 کندر  

درمان اسهال خونی - درمان اگزما ۲۵۰۰۰ ۲۳۵۰۰  98 کیالک)سرد(  

درمان پروستات-رفع سوزش ادرار-رفع سرفه-درمان قند ۲۵۰۰۰ ۲۳۵۰۰  99 گزنه 

رفع حساسیتهای پوستی واگزما-رفع ضعف وتنبلی کبد ۲۵۰۰۰ ۲۳۵۰۰  100 گشنیز)سرد(  

- سرطان خون - کم خونی-اسهال خونی -فلج-سیاه سرفه-درمان مننژیت-ضدهپاتیت-قاعده آور  ۲۵۰۰۰ ۲۳۵۰۰

دافسردگیض  
 101 گل راعی)هوفاریقون( 

رفع مشکالت گوارش ی-ملین ومسهل -رفع یبوست ۲۵۰۰۰ ۲۳۵۰۰  102 گل رومی )گرم(  

خلط آور -رفع اسپاسم ریه-رفع آسم ۲۵۰۰۰ ۲۳۵۰۰  103 گل زوفا )گرم( 

-مفید برای تحریکات عصبی- خارش پوستی-ضدسرفه وتنگی نفس-آرامبخش-ضددرد ومسکن ۳۰۰۰۰ ۲۸۵۰۰

قویت سلولها ت  
 104 گل شقایق 

درمان یبوست-کاهش دهنده قند خون -محرک اشتها-ادرارآور -درمان سنگ کلیه ۲۵۰۰۰ ۲۳۵۰۰ قاصد گل    105 

پایین آورنده فشار خون -تقویت اعصاب وقلب ۳۰۰۰۰ ۲۸۵۰۰  106 گل گاوزبان)گرم(  

رفع تصلب شرایین -رفع گرفتگی عروق کرونر-رفع واریس-مدر ۲۵۰۰۰ ۲۳۵۰۰  107 گل نسترن )گرم( 

تقویت تخمدانهاومحرک هورمون استروژن -قاعده آور  ۲۵۰۰۰ ۲۳۵۰۰  108 گل همیشه بهار )گرم(  

نشاط آور -تقویت نیروی جنس ی-رفع افسردگی ۵۰۰۰۰ ۴۷۰۰۰  109 گالب )گرم ومعتدل( 

نشاط آور -تقویت نیروی جنس ی-رفع افسردگی ۳۰۰۰۰ ۲۸۵۰۰ 500گالب    110 

افزایش دهنده شیر مادران -تقویت معده ۲۵۰۰۰ ۲۳۵۰۰  111 گلپر )گرم(  

کاهش اضطراب -کاهش فشار خون -اسیداوریک)نقرس( -ادرارآوروملین  ۲۵۰۰۰ ۲۳۵۰۰  112 مامیران  

آرام بخش اعصاب -خون ساز-ضدقلنج معده-ملین  ۲۵۰۰۰ ۲۳۵۰۰  113 مخلصه )گرم(  
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 قیمت نهایی با احتساب تخفیف 
)  قیمت مصرف کننده 

 روی محصول 
 نام محصول  موارد مصرف

ف
ردی  

درمان برونشیت ورماتیسم -کاهش کاسترول ۲۵۰۰۰ ۲۳۵۰۰  114 مرزنجوش /چای کوهی  

درمان نقرس -مسمومیترفع -رفع اسهال خونی وعفونی ۲۵۰۰۰ ۲۳۵۰۰  115 مرزه)گرم(  

ضدسرطان ورفع سرماخوردگی-کاهنده قند خون - آرام بخش ۲۵۰۰۰ ۲۳۵۰۰  116 مریم گلی )گرم( 

قابض -تقویت مو-رفع سفیدی مو-ضد ریزش مو ۲۵۰۰۰ ۲۳۵۰۰  117 مورد )سرد(  

رفع کوفتگی عضالت -رفع درد بدن-رفع درد دندان ۳۰۰۰۰ ۲۸۵۰۰  118 میخک)گرم(  

ضد تشنج وسکسکه -مفید برای نفخ معده وتقویت معده ۲۵۰۰۰ ۲۳۵۰۰  119 نعناع 

رفع تهوع -رفع عالئم سینوزیت-تقویت معده ۲۵۰۰۰ ۲۳۵۰۰  120 نعناع فلفلی)گرم(  

ضد تشنج وسکسکه -مفید برای نفخ معده وتقویت معده ۱۵۰۰۰ ۱۴۰۰۰ 500نعناع   121 

باد شکن وضدنفخ-رفع دل درد ودل پیچه-مقوی دستگاه گوارش ۴۰۰۰۰ ۳۷۵۰۰  122 هل )گرم( 

درمان قند وهموروئید-ملین ومسهل -رفع یبوست ۲۵۰۰۰ ۲۳۵۰۰  123 هندوانه کوهی )سرد( 

تقویت اعصاب-پایین آورنده قند خون  ۲۵۰۰۰ ۲۳۵۰۰  یونجه )گرم(  

124 

 

 

 


