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 کپسول آراپیس : تسکین درد و درمان آرتروز ، غضروف ساز گیاهی

 آیا کپسول آراپیس غضروف ساز گیاهی است؟

 یک دنبال به …بسیاری افراد به دلیل سائیدگی غضروف های زانو یا کمر و سایر مفاصل مثل انگشتان دست و 

 .گردند می گیاهی ساز غضروف قرص

زشکان هنوز نتوانسته اند به یک ترکیب واحد یا باید بدانید که غضروف سازی پروسه ای طوالنی و سخت است که پ

قرص غضروف ساز دست یابند. هرچند که موفقیت هایی در این زمینه با استفاده از سلولهای بنیادی داشته باشند، 

 .اما هنوز به صورت یک داروی رسمی وارد بازار نشده است

شنیدید، باید بدانید که این داروها غضروف  اگر عباراتی مثل آمپول یا قرص غضروف ساز گیاهی یا غیرگیاهی را

سازی نمی کنند بلکه از سائیدگی بیشتر غضروفهای مفاصل جلوگیری می کنند و همچنین با تقویت غضروف ها 

 .باعث بهبود حرکت مفاصل می شوند

 این عمل با خارج کردن امالح و مواد زائدی که در مفاصل جمع شده اند صورت می گیرد. بدین صورت که

کریستالهای اسیدها و نمک های موجود در مفاصل، به وسیله این داروها از مفصل خارج می شوند و باعث بهبود 

 .حرکت و کاهش درد می شوند

ضمن اینکه مهمترین دلیل این سائیدگی غضروف و ایجاد آرتریت روماتوئید آرتروز و نقرس، جمع شدن همین مواد 

 .زاید در مفصل ها می باشد

ترکیبات گیاهی مثل ترکیباتی که از گیاه دم اسب استخراج می شوند و در داروهایی برخی 

موجود هستند، موجب تقویت استخوان ها و غضروف ها و برخی ترکیبات که در گیاهان  اکوئیفلکس قرص مثل

https://darmangiah.com/product/%d9%82%d8%b1%d8%b5-%d8%a7%da%a9%d9%88%d8%a6%db%8c%d9%81%d9%84%da%a9%d8%b3-%d8%af%d8%a7%d8%b1%d9%88%db%8c-%d9%be%d9%88%da%a9%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ae%d9%88%d8%a7%d9%86-%d8%b3%d8%a7%d8%b2/
https://darmangiah.com/product/%d9%82%d8%b1%d8%b5-%d8%a7%da%a9%d9%88%d8%a6%db%8c%d9%81%d9%84%da%a9%d8%b3-%d8%af%d8%a7%d8%b1%d9%88%db%8c-%d9%be%d9%88%da%a9%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ae%d9%88%d8%a7%d9%86-%d8%b3%d8%a7%d8%b2/
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شدن دیگر مثل سورنجان وجود دارند، باعث خروج سریعتر مواد زاید از مفاصل و نرمتر شدن غضروف ها و بهتر 

 .حرکت مفاصل می شوند

قع بهبود به همین دلیل عبارت غضروف ساز گیاهی اگرچه برای کپسول آراپیس مصطلح شده است، اما در وا

ا و هعملکرد زانو از طریق ساخت غضروف نیست و منظور از غضروف ساز گیاهی، کمک به تقویت غضروف 

 .جلوگیری از سائیدگی بیشتر آنهاست

  

 ده کپسول آراپیسترکیبات تشکیل دهن

 Mentha این کپسول غضروف ساز گیاهی ازترکیب پنج گیاه دارویی تشکیل شده است. این گیاهان شامل پونه

longifoliumزیره ، Bonium persicumفلفل سیاه ، Piper nigrum سورنجان یا گل حسرت 

Colchicum autumnale ه خواص هرکدام از این و شکر طبرزد یا شکر سرخ تشکیل شده است که در ادامه ب

 ترکیبات می پردازیم

  

 پونه

وراکی در ایران پونه یکی از ترکیبات تشکیل دهنده کپسول آراپیس است. این گیاه که بیشتر به عنوان سبزی خ

ک های جمع شده شناخته می شود، باعث بهبود جریان خون در مفاصل شده و می تواند منجر به خروج امالح و نم

 .شود به این ترتیب باعث کاهش درد های مفصلی دربیماران مبتال به آرتروز و نقرسدر مفصل شود و 
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 زیره

ن به آرتروز و زیره طبیعت گرم و خشک دارد و باعث تقویت استخوان ها می شود. یکی از مشکالتی که مبتالیا

ه صورتی که اگر بمی شود. بیماری های مفصلی دارند، سردی و تری طبع آنهاست که باعث ایجاد بیماریهای مفصلی 

بع سرد و تر )بلغمی( طدقت کرده باشید اکثر مبتالیان به بیماری های مفصلی مثل نقرس، آرتروز و روماتیسم دارای 

 .هستند و سرما باعث بیشتر شدن درد و مشکالت آنها می شود

ترتیب باعث رفع  ه و به ایناین گیاه با دارا بودن طبع گرم و خشک، باعث ایجاد گرمای درونی طبعی در بدن شد

 .مشکالت آرتروز می شود

  

 سورنجان )گل حسرت(

ی، بلکه در طب مهمترین گیاه تشکیل دهنده کپسول آراپیس است. این گیاه نه تنها در طب سنتی و گیاه سورنجان

رایج نیز بعنوان مهمترین داروی مشکالت آرتروز و نقرس و روماتیسم و سایر مشکالت مرتبط با بیماری های 

مفصلی شناخته می شود و داروهایی با نام کلشی سین که از این گیاه تولید شده اند، به وقور مورد استفاده این 

 .بیماران هستند

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%86
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ع شده درون مفاصل باعث بهبود حرکت و کاهش درد مفاصل می شود و همچنین به ورنجان با تخلیه مواد زاید جمس

 .احیای غضروف های مفاصل کمک می کند

  

 فلفل سیاه

اید از مفاصل و زاستفاده از فلفل سیاه در ترکیب کپسول آراپیس به دلیل خاصیت تسهیل گردش خون و دفع مواد 

 .خون است

ت مالشی بر دارد و استفاده از آن چه به صورت خوراکی و چه به صورفلفل همچنین خاصیت ضد دردی باالیی 

 .روی پاها و کمر، باعث تسکین سریع درد می شود

  

 حوه استفاده کپسول آراپیسن

 .طریقه مصرف این کپسول بعد از هروعده غذایی یک کپسول است

  

 وارد منع مصرفم

ا تجویز زشک و کنترل بشنج مغزی دارید، باید این دارو را در صورتی که دارای فشار خون باال هستید و یا سابقه ت

 .دقیق فشار خون مصرف کنید

 .منوع می باشدهمچنین مصرف کپسول آراپیس برای خانم های باردار و افرادی که مشکالت شدید کلیوی دارند م
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 نکات قابل توجه

رمان قطعی ی بایست مصرف را تا داثرگذاری این محصول به صورت تدریجی بوده و برای کسب نتیجه مناسب م

 .ادامه دهید

  

 

مراجعه کرده و یا با   https://darmangiah.com/?p=23888برای خرید اینترنتی این محصول به سایت 

 تماس بگیرید.  14:00-8:30بین ساعت  09335439013و  38464014-051شماره های 

https://darmangiah.com/?p=23888

