


احمي نفسك طبيعيا %100

ا�بداع الحقيقي لمكافحة 
الجذور الحرة يعّد طريقة 

طبيعية وقديمة منذ آالف 
السنين.

ُيمكــن  الــذي   ( أوليفــي   ) شــكراَ 
للجميع االستفادة منها.

وقــد أظهــرت البحــوث العلميــة 
ــة أن الجــذور الحــّرة هــي  والطبّي
المســبب الرئيســي ل�كســدة. 
ــا  فهــي تســبب ضــرر فــي الخالي
حــدوث  إلــى  يــؤدي  قــد  ممــا 
قلبيــة  واضطرابــات  التهابــات 
ــى  وعائيــة والتــي قــد تتحــول إل
ظــروف  تحــت  خطيــرة  أمــراض 

معينة. 
أّي  يملــك  ال  ا¦يــام،  هــذه  وفــي 
هــذه  لــدرء  المناعــة  شــخص 
المخاطــر بســبب التلــوث وطــرق 
فــإن  ولذلــك  المتعثــرة  االنتــاج 
بيئتنــا عرضــة ¦كســدة خطــرة 

بسبب الجذور الحرة.

الحــل  هــو  أوليفــي  منتــج  إّن 
لعــالج  والفعــال  الطبيعــي 
الغــذاء  وهــو  الخاليــا.  أكســدة 
ببوليفينــوالت  الغنــي  الفعــال 
ل�كســدة  المضــادة  الزيتــون 
والغنــي بأحمــاض دهنّيــة جيــدة. 
ا¦مثــل  الحــل  فهــو  لذلــك 
الخاليــا.  أكســدة  لمواجهــة 
تركيــز  فــي  الفضــل  ويعــود 
الحصــري  البوليفينــول 
الظــروف  إلــى  واالســتثنائي 
الخاصــة التــي تنمــو فيهــا أشــجار 
الزيتــون حيــث الصحــراء الصخريــة 
الشــحيحة بالميــاه تجبــر النباتــات 
علــى إفــراز مرّكــز عالــي مضــادات 
ا¦كســدة لكــي تبقــى علــى قيــد 
مجموعــة  فــإن  وبالتالــي  الحيــاة 
الطبيعيــة  بمكوناتهــا  أوليفــي 
حقيقيــ¾  إبتــكار¿  ُتعــد  والحيويــة 
الحــرة  الجــذور  لمكافحــة 
المتزايــدة وذلــك Àعــادة التــوزان 

الطبيعي للجسم.

هــي  أوليفــي  مجموعــة   ، لذلــك 
الصحــة اليوميــة والعنايــة بالجمــال 

لكل العائلة 0 

أوليفــي بيبــي / ل�طفال: هــو عبارة 
أول  نخــب  بكــر  زيتــون  زيــت  عــن 
ليفتــح  الحلــوة  الفاكهــة  بنكهــة 
شــهية ا¦طفــال. حيــث أّن التغذيــة 
علــى  تحتــوي  ل�طفــال  الصحيحــة 
ا¦حمــاض  مــن  الكميــة  نفــس 
ا¦م.  بحليــب  الموجــودة  الدهنيــة 
وا¦طفــال  الرّضــع  سيســاعد  وهــذا 
ونمــو  جيــد  غذائــي  تمثيــل  علــى 

سليم للعظام.
أوليفــي بلــس 30 إكــس: هــو عبــارة 
أول  نخــب  بكــر  زيتــون  زيــت  عــن 

يحتوي مضادات أكسدة طبيعية،
هيدروكســي تيروســول، أكثــر ب30 
اّخــر  تقليــدي  زيــت  أّي  مــن  مــرة 

ويعتبر أفضل زيت العالم صحي¾.
أوليفــي فــورس: هــو مكمــل غذائي 
مســتخلصة  كبســوالت  عــن  عبــارة 
الغنّيــة  الزيتــون  أشــجار  مــن 
القويــة  ا¦كســدة  بمضــادات 
حيــث  والمعــادن.  والفيتامينــات 
الزيتــون  زيــت  فوائــد  بيــن  يجمــع 

والزيتون نفسه.
جمــال أوليفــي: عبــارة عــن كريــم 
العنايــة بالوجــه لالســتخدام اليومــي 
والليلــي بمرّكــز عالــي وطبيعــي مــن 

البوليفينوالت المضادة ل�كسدة

بالكامــل  طبيعيــ¾  إنتاجهــا  تــم  أوليفــي  منتجــات 
ودراســتها للعنايــة بالصحــة  والعنايــة بالبشــرة خصوصــا 
طبيعيــة  بطــرق  بأنفســهم  العنايــة  يفضلــون  لمــن 

وحقيقية.

العناية بالصحة والجمال (مجموعة أوليفي)



العالميــة   الدراســات  أوضحــت  لقــد 
خصائــص  والعلميــة   الطبيــة 
الزيتــون الثمينــة والمميــزة، ومنهــا 
تم إنتاج منتجات أوليفي طبيعي¾ %100 

لصحةالجسم .
اليوميــة  الصحــة  للجميــع  نقــدم 

والجمال والمذاق الرائع .
االبيــض  البحــر  حميــة  فوائــد 

المتوسط :
حميــة  تاثيــرات  علميــا  ثبــت  لقــد 
علــى  المتوســط  ا¦بيــض  البحــر 
زيــت  تنــاول  خــالل  مــن  الصحــة 
ــت الزيتــون  ــر زي الزيتــون. حيــث ُيعتب
غنــي بمضــادات ا¦كســدة الطبيعيــة 
ومــن  الجيــدة.  الدهنيــة  وا¦حمــاض 
مــادة  وجــود  فوائــده  أعظــم 
حيــث  تيروســول،  هيدروكســي 
تعتبــر أقــوى مــادة مضــادة ل�كســدة 
يســتطيع جســم اÀنســان هضمهــا 
البوليفينــول  فهــذا  بســهولة. 
ــه تقليــل ا¦كســدة  الطبيعــي يمكن
نشــاط  مــن  ويحميــه  الجســم  فــي 
الجــذور الحــرة. كمــا لديــه خصائــص 
مضــادة لÎلتهــاب ووظائــف مناعيــة 
التــوازن  اســتعادة  علــى  قــادرة 

الفيزيائي الطبيعي.

كيف يعمل منتج أوليفي؟
يمكــن للمــواد الطبيعيــة (مضــادات 
أضــرار  حــدوث  تمنــع  أن  ا¦كســدة) 
لخاليــا أجســامنا أو أن ُتصلــح ا¦ضــرار 
الحاصلــة. فمضــادات ا¦كســدة هــذه 
التــي  التأكســد،  منــع  علــى  قــادرة 
تتســبب بهــا الجــذور الحــرة والتــي 
وظيفــة  اختــالل  إلــى  تــؤدي  قــد 
الخاليــا. وباختصــار، تعمــل مضــادات 
ا¦كســدة علــى منــع تشــّكل الجــذور 

الحرة. 
ووجــود كميــة وافــرة مــن مضــادات 
أن  يمكــن  أجســامنا  فــي  ا¦كســدة 
تحمينــا مــن أمــراض خطيــرة وتبّطــئ 

ظاهرة الشيخوخة.

العناية بالصحة والجمال (أوليفي الين)

احمي نفسك طبيعيا 100%

الميزات الطبيعية �وليفي :
الغذائيــة  المكمــالت  تعتبــر  ال 
المركــزات  نتيجــة  أوليفــي  لمنتــج 
طبيعيــة  والغيــر  االصطناعيــة 
لمرّكــب كيميائــي. علــى النقيــض 
تماما، فهي منتجات طبيعية %100

الممتــازة  بخصائصهــا  تديــن   
أشــجار  فيهــا  تنمــو  التــي  للبيئــة 
العمليــة  ولبســاطة  الزيتــون 
المكمــالت  فهــذه  اÀنتاجيــة. 
عديــدة  فوائــد  توفــر  الغذائيــة 
للصحــة وتجعــل مــن هــذا المنتــج 
بديــال حقيقيــا جيــدا ¦ولئــك الذيــن 
وحمايــة  وقايــة  فــي  يرغبــون 
أنفســهم مــن ا¦كســدة بطريقــة 

فوائد منتج أوليفي
منتــج  فــي  الموجــودة  ا¦كســدة  مضــادات  إن 
أوليفــي قــد تســاعدنا فــي أن نبــدو أصغــر ســنا وأن 
نكــون فــي أفضــل وضــع صحــي بــإذن اÐ . ويمكــن 
لهــا أن توّفــر لنــا حمايــة كبيــرة مــن أمــراض خطيــرة 
تظهــر مــع تقــدم العمــر. ويمكــن أيضــا لمضــادات 
ا¦كســدة  أن تقــوي جهــاز المناعــة فــي أجســامنا 
وتكافــح الزهايمــر وداء الباركينســون والســرطان 
والتصلــب  والســكري  القلبيــة  ا¦وعيــة  وأمــراض 
الروماتويــدي.  المفاصــل  والتهــاب  المتعــدد 
ــى التخلــص  ويســاعد منتــج أوليفــي أجســامنا عل
مــن الســموم بحيــث تكــون الخاليــا - وهــي أصغــر 

وحدات حّية - متغذية ¦قصى حد.

الحل لتغيير طريقة حياتنا الغير صحية
أو  التدخيــن  تــرك  علــى  قادريــن  نكــن  لــم  إذا 
ــر الفكــري، أو إذا  ــة أو التوت العيــش فــي بيئــة ملوث
(فقــط  بانتظــام  الرياضــة  ممارســة  نســتطع  لــم 
فّكــر بصعوبــة ممارســة الرياضــة مــع هــذا العبــئ 
ــأكل بشــكل صحيــح كل  ــر المــؤذي)، أو أن ن والتوت
مضيــف  أفضــل  ســتكون  أجســامنا  فــإّن  يــوم، 
التــي تجمــع قواهــا وتعمــل علــى  الحــرة  للجــذور 
ذلــك  ومــع  الخطيــرة.  ل�مــراض  مثالــي  ترشــيح 
الحــل  أوليفــي هــي  ، منتجــات  فالبديــل موجــود 
أن  يمكننــا  حيــث  الصحيــة،  لمشــاكلنا  ا¦مثــل 
نعيــش لفتــرة أطــول وأن نبــدو صغــارا فــي الســن 

.Ðو نكون معافين وبصحة ممتازة بإذن ا



الحماية الوقائية لبوليفينوالت زيت الزيتون ضد الخاليا الحّرة.

ا�كسدة تدمر الخاليا :
دائمــا مــا تكــون أجســامنا معّرضــة لخطــر الجــذور الحــرة فــي البيئــة مثــل: أشــعة الشــمس فــوق البنفســجية الضــاّرة، 
إشــعاعات أيونيــة مــن المصانــع، الدخــان الســلبي واÀيجابــي، انبعــاث غــاز مــن الســيارات، الــخ... فعلــى ســبيل المثــال، 
عندمــا نتنفــس، فنحــن نستنشــق الجــذور الحــرة الملّوثــة، فتكــون خاليــا أجســامنا قــد تضــررت وقــد تمــوت بســبب 
هــذه التفاعــالت الكيميائيــة. فهــذه الجــذور الحــرة يمكنهــا أن تســبب جميــع أنــواع ا¦مــراض المميتــة كالســرطان 

وسرطان الدم والسكري ومشاكل الكلى ومشاكل الكبد ومشاكل الجلد، الخ....
وال داعــي للقــول بــأّن الجــذور الحــرة قــد تســّرع أيضــا فــي عمليــة الشــيخوخة. حيــث يمكــن مقارنــة عمليــة الشــيخوخة 
ــى صــدأ،  ــد يتحــول إل ــون ا¦بيــض، والحدي ــى الل ــا يتأكســد ا¦لمنيــوم، يتحــول إل ــد م ــة تاكســد المعــادن. فعن بعملي
والنحــاس يتحــول إلــى أخضــر. وبنفــس هــذه الطريقــة التــي يؤّثــر فيهــا التاكســد علــى المعــدن، فــإّن الجــذور الحــرة 
تضــّر بأجســامنا. وبالطبــع، فــإّن الجــذور الحــرة ال تأتــي فقــط مــن البيئــة، بــل ويمكــن ان تصــدر مــن عمليــة ا¦يــض 
(التمثيــل الغذائــي) ¦جســامنا وذلــك نتيجــة لنظامنــا الغذائــي. فيمكننــا القــول بأننــا نحتــاج أن نقــوم بإجــراءات 

وقائية لحماية أجسامنا من الجذور الحرة.
والحــّل لهــذه المشــكلة هــو "مضــادات ا¦كســدة". فمنتــج أوليفــي يحتــوي علــى نســبة عاليــة مــن مضــادات ا¦كســدة 
ــد وتمنــع الجــذور  التــي تســاعد فــي تقويــة نظــام المناعــة فــي أجســامنا. فيمكــن لمضــادات ا¦كســدة هــذه أن ُتحّي

الحرة من تدمير أجسامنا.

أمير المواد الغذائية
اتفــق الباحثــون باÀجمــاع علــى فوائــد 
المتوســط  ا¦بيــض  البحــر  حميــة 
بالعناصــر  وغناهــا  توازنهــا  بســبب 
الكاربوهيــدرات،   : مثــل  المفيــدة 
الميــاه،  البروتينــات،  الدهــون، 
المعدنيــة.  وا¦مــالح  الفيتامينــات 
عــدة  علــى  الحميــة  هــذه  وتحتــوي 
زيــت  لكــن  ا¦طعمــة،  مــن  أنــواع 
هــو  ا¦ول  النــوع  البكــر ذو  الزيتــون 
أحمــاض  علــى  يحتــوي  ¦نــه  ا¦هــم 
وهــي  جيــدة.  طبيعيــة  دهنيــة 
بصحــة  الجســم  Àبقــاء  ضروريــة 
جيــدة بوجــود خصائصهــا المضــادة 
ل�كســدة التــي تحمــي الجســم مــن 

أضرار الجذور الحرة.

رمــزا  الزيتــون  أشــجار  ُتعتبــر 
والســالم،   والقــوة  للحكمــة 
حيــث ُتقــّدم ثمــارا لذيــذة غنّيــة 
بالبوليفينــوالت  بطبيعتهــا 
يمكــن  ال  أخــرى  وخصائــص 

إحصاء فوائدها.
اســتخدام الطعــام كــدواء منــذ 

القدم حتى يومنا هذا
لقــد ثُبــت علــى مــر الزمــان أّن العديــد 
المتطــورة  القديمــة  الحضــارات  مــن 
والصينييــن  كالمصرييــن 
والســومريين كانــوا معتاديــن علــى 
اســتخدام الطعــام للعنايــة بالصحــة 
ا¦يورفيــدا  ا¦مــراض.  مــن  والوقايــة 

(معرفة الحياة)

التقليــدي  الهنــدي  الطــب  كان 
يعتمــد علــى الغــذاء كــدواء ¦كثــر 
وتشــهد  ســنة.  اّالف  خمســة  مــن 
الوثائــق التاريخيــة كيــف أّنــه تــم أخــذ 
فوائــد الطعــام بعيــن االعتبــار الّالف 
الســنين. وحتــى أبقــراط، المعــروف 
عالميــا بأّنــه "والــد" الطــّب الغربــي، 
طعامــك  مــن  "اجعــل  يقــول:  كان 
عالجــك  مــن  واجعــل  لــك،  عالجــا 
طعامــا لــك". وحتــى منــذ عــدة عقــود 
يقتصــر  الغــذاء  علــم  كان  مضــت، 
الغذائيــة  القيمــة  تحليــل  علــى 
البحــوث  أظهــرت  حالّيــا،  للطعــام. 
بوجــود  تفيــد  معلومــات  الحديثــة 
مــن  والصحــة  الطعــام  بيــن  عالقــة 
خــالل ترســيخ العناصــر الغذائيــة مــع 

الخصائص العالجية  

فوائد زيت الزيتون للصحة

استخدام الطعام كدواء



فوائد زيت الزيتون للصحة

استخدام الطعام كدواء
الســلبية  التأثيــرات  مكافحــة  ُيمكــن 
الحــرة بشــكل فعــال بواســطة  للجــذور 
ا¦كســدة  مضــادات  البوليفينــوالت، 
الطبيعيــة الموجــودة بكثــرة فــي منتــج 

أوليفي
ملــك  تيروســول،  هيدروكســي 

مضادات ا�كسدة
هنــاك العديــد مــن النباتــات التــي تحتــوي 
والغنيــة  صحّيــة  مــواد  علــى 
بالبوليفينــوالت (كالفواكــه والخضــراوات 
وا¦عشــاب  والفطــر  والجــوز  والحبــوب 
الزيتــون  ثمــرة  لكــن  الــخ....)  والتوابــل، 
مــن  معــدل  أعلــى  علــى  تحتــوي 
ضمنهــا  مــن  النشــيطة  البوليفينــوالت 
وهيدروكســي  تيروســول  أوليروبيــن، 
البوليفينــول  هــذا  وُيعتبــر  تيروســول. 
ا¦خيــر مهمــا ¦ّنــه يحتــوي علــى خصائــص 
وبســبب  قويــة  ل�كســدة  مضــادة 
وذلــك  العالــي،  البيولوجــي  توافرهــا 
جديــدة.  بحــوث  أظهرتــه  مــا  بحســب 
ُتحّيــد  ل�كســدة  المضــادة  فخاصيتــه 
وُتجّنــب  الحــرة  للجــذور  التأكســد  تأثيــر 
حــدوث ظواهــر قــد تســبب أمراضــا. وتــّم 
امتصــاص  فــي  قدرتــه  بحســب  قياســه 
 40,000 يعــادل  وهــو  ا¦وكســجين 
ا¦علــى  النســبة  وهــي  طــن/غ،  ملمــول 

من بين أّي بوليفيول اّخر

البوليفينوالت ضد التأكسد
تحتوي البوليفينوالت على حوالي 5,000 جزيء 
فــي  كبيــر  بشــكل  متواجديــن  عضــوي 
فــإّن  اســمها،  وبحســب  النباتــات.  مملكــة 
مجموعــات  بوجــود  تمتــاز  البوليفينــوالت 
معقــدة  بتركيبــات  الفينــول  مــن  مختلفــة 
الــوزن  لديهــا  يكــون  مــا  غالبــا  التــي  نســبّيا 
هــي  فالبوليفينــوالت  المرتفــع.  الجزيئــي 
فــي  موجــودة  طبيعيــة  أكســدة  مضــادات 
¦نــواع  البوليفينــوالت  أثــر  (عناصــر  النباتــات 
بروكاينيديــن،  مثــل:  البيوفالفونويــد 
بروأنثوكاينيدينــس، لوكوأنثوكاينيدينــس، 
الــخ...).  التانيــك،  حمــض  بيكنوجينولــس، 
فهــم مفيديــن للوقايــة مــن تأكســد ا¦حمــاض 
الدهنيــة ولكبــح جمــاح الجــذور الحــرة. وقــد 
حيويــة  طبّيــة  تاثيــرات  وجــود  أيضــا  ثبــت 
إيجابيــة ضــد أمــراض ا¦وعيــة القلبيــة وأمــراض 

الشيخوخة وضد نمو الخاليا السرطانية

كميــة  مجمــوع  أن  إلــى  باÀضافــة 
بكميــة  فيــه  يتوفــر  البوليفينــوالت 
عاليــة جــدا بنســبة 1250 ملــغ / كــغ  
مقارنــة بزيــت زيتــون بكــر نخــب أول 
عادي الذي يحتوي على 253 ملغ/كغ. 
لــذا فــإن هــذه الميــزة الفريــدة الغنيــة 
بالعناصــر الحيويــة تنتــج مــن أشــجار 
الزيتــون الخاصــة بنــا المزروعــة فــي 
الصحــراء الصخريــة والتــي تمثــل فــي 

منتجاتنا الحصرية ( أوليفي ).
وبســبب التربــة الصخريــة التــي ال يمكــن 
بســهولة  الجــذور  فيهــا  تنمــو  أن 
وبســبب نقــص الميــاه، فإّنــه يتــم ضغــط 
أشــجار الزيتــون كحــدوث ظاهــرة الهلــع 
(غريــزة البقــاء). فتــؤدي غريــزة البقــاء إلــى 
بوليفينــوالت  إنتــاج  فــي  كبيــرة  زيــادة 
(ظاهــرة  البراعــم  الجــذور،  الزيتــون، 
زيــت  يحتــوي  وال  النفــس).  عــن  الدفــاع 
الزيتــون فقــط علــى نســبة كبيــرة مــن 

هيدروكسي تيروسول، بل وكمية 

 جيــدة مــن تيروســول، أولــي يوروبيــن، 
الفالفونويــد، حمــض فانيليتــش، حمــض 
أنــواع مختلفــة  ُتعتبــر  التــي  الكافييــك 
مــن البوليفينــوالت. وبحســب الطريقــة 
"الفوليــن  العالميــة  المخبريــة 
كيوكالتــو"، فــإّن زيــت زيتــون بكــر نخــب 
أول تقليــدي عــادي يحتــوي علــى نســبة 

هيدروكسي تيروسول: 7 ملغ/كغ
أّمــا أوليفــي بلــس 30 إكــس (زيــت زيتــون 
نســبة  علــى  يحتــوي  أول)  نخــب  بكــر 

هيدروكسي تيروسول 233 ملغ/كغ.

المعجــزة الطبيعيــة �شــجار 
زيتون الصحراء

فارمــا  أوليفــي  شــركة  اكتشــفت 
ا¦كســدة  مضــادات  لزيــادة  طريقــة 
بطريقــة  الزيتــون  شــجرة  فــي 
طبيعية 100 % . فكمّية البوليفينول 
الهيدروكســي  كمّيــة  وبالتحديــد 
تعتمــد  وتيروســول  تيروســول 
بشــكل أساســي علــى ظــروف نمــو 
التــي  والطريقــة  الزيتــون  اشــجار 
ثمارهــا،  مــن  الزيــت  بهــا  ُيســتخرج 
الزيتــون. ومــن المعــروف أّن شــجرة 
الزيتــون تشــبه  الحقــل ، يحتــاج إلــى 
لديــه.  مــا  أفضــل  Àنتــاج  صبــر 
العاليــة  الحــرارة  درجــة  وبســبب 

(53 درجة مئوية في الصيف)،



أوليفي بيبي/ ل�طفال
مالحظة!

�طفالك وأوالدك

هذا المنتج:

- يحّسن نمو العظام.

- يقوي المناعة.

- يساعد على نمو الدماغ.

- يمنع كوليسترول ا¦طفال.

- يساعد على الهضم

- يحمي من اÀمساك.

نمو بصحة

أولــى  عصــرة   - فاخــر  بكــر  زيتــون  زيــت 
بالبــارد - تــم اســتخالصه بوســائل آليــة 

حديثة.

خاص للرّضع وا�والد.
• النسبة ا¦مثل من 

أوميغا 3 
وأوميغا 6

فــي الحصــول علــى االســتخدام ا¦مثــل 
لفيتاميــن أ. ويحمــي أغشــية العضــالت 

وا¦عصاب وجهاز ا¦وعية القلبية.
ــة مــن  • الكاروتينــات تســاعد فــي الحماي
وتنّمــي  تنفســّية  بأمــراض  اÀصابــة 

العظام.
• السيتوســتيرول تســاعد فــي تخفيــض 

مستوى الكوليسترول في الدم.
• مركبــات الفينــول تحمــي مــن التأكســد 
وتســاعد فــي الوقايــة مــن الشــيخوخة 
المبكــرة. وعــالوة علــى ذلــك، فــإّن منتــج 
أوليفــي بيبــي/ ل�طفــال يعمــل كملّيــن 
وا¦والد  للرّضــع  خفيــف  طبيعــي 
ويحّســن عمليــة الهضــم ويســاعد فــي 
وقايــة ا¦طفــال مــن المغــص. فالفضــل 

يعود إلى عناصره الطبيعية الحصرّية.
الجرعة

أوليفــي  منتــج  علــى  مرتيــن  اضغــط 
يعــادل  مــا  كل  إلــى  ل�طفــال  بيبــي/ 
تقريبــا 50 مــل مــن طعام الطفــل (ويمزج 

بالحساء أو الحليب).

ويمنــع حــدوث كوليســترول ا¦طفــال. فمنتــج 
لبحــث  نتيجــة  هــو  بيبي/ل�طفــال  أوليفــي 
كافــة  مــن  خبــراء  بــه  قــام  ســنتين  مدتــه 
وعلمــاء  (منتجيــن  االختصاصــات 
إلــى  بــدوره  أدى  قــد  وهــذا  واستشــاريين). 

إتمام إنتاج زيت الزيتون البكر ذو النخب 
تكــون    بحيــث   %  100 الطبيعــي  ا¦ول  
خصائصــه الحســية والكيميائيــة والفيزيائيــة 

والغذائية مثالية للرّضع وا¦طفال.
نمو سليم للعظام وأكثر من ذلك

هــو  بيبي/ل�طفــال  أوليفــي  منتــج  إّن 
المكمــل الغذائــي الوحيــد الطبيعــي  100 %  
الــذي يوّفــر نمــو أفضــل لالطفــال وتحّســن نمــو 
عظامهــم، وكذلــك يعــّزز مناعتهــم. حيــث أّن 
والليونليــك  اللينولينيــك  حمــض  نســبة 
تلــك  تعــادل  الزيــت  هــذا  فــي  الموجــودة 
(أثنــاء  ا¦م  حليــب  فــي  الموجــودة  النســبة 
اللينوليــك  حمــض  وُيعتبــر  الرضاعــة).  فتــرة 
(أوميغا 6) وحمض اللينولينك (أوميغا 3) من 
ا¦حمــاض الدهنيــة المهمــة فــي الحفــاظ علــى 
فهذيــن  وا¦والد.  ل�طفــال  متــوازن  غــذاء 
الحمضيــن الدهنييــن يحافظــون علــى تــوازن 
(االســتقالب)  الغذائــي  التمثيــل  فــي  ســليم 
فــي  للطاقــة  رئيســا  مصــدرا  وُيشــّكالن 
فهمــا  الطفــل.  عمــر  مــن  ا¦ولــى  الســنوات 
موجوديــن بشــكل طبيعــي فــي حليــب ا¦م 
الطفــل.  رّضاعــة  فــي  قليلــة  بكمّيــات  لكــن 
فنقصــان حمــض اللينوليــك قــد يؤّخــر نمــو 
التمثيــل  فــي  اضرابــا  ويســبب  ا¦طفــال 
الغذائــي (االضطــراب ا¦يضــي). وباÀضافــة إلــى 
الموجــود فــي  ا¦ولييــك،  فــإّن حامــض  ذلــك، 
حليــب ا¦م، موجــود بنفــس الكمّيــة فــي زيــت 

أوليفي بيبي/ ل�طفال.

أوليفــي بيبــي / ل�طفال: هــو عبــارة عن زيت 
للرّضــع  مخصــص  أول  نخــب  بكــر  زيتــون 
وا¦طفــال. ويحتــوي علــى مســتوى منخفــض 
وبنكهــة  درجــة)   0,2  -  0,1) الحموضــة  مــن 
الفاكهــة الخفيفــة. وقــد تطــّور هــذا المنتــج 
أصبــح  حيــث  اليافعيــن،  الشــباب  ليشــمل 
تناســب  دهنيــة  أحمــاض  علــى  يحتــوي 
فإّنــه  ا¦ســباب،  ولهــذه  الغذائيــة.  حاجاتهــم 
ُينصــح بإعطائــه للرّضــع الذيــن هــم أكبــر مــن 

شهرين ولكافة المراحل العمرية ل�والد.

تــم إجــراء بحــث علمــي وتجــارب طبيعيــة 
مخصصة لليافعين

إن التأثيــرات الوقائيــة لزيــت الزيتــون البكــر ذو 
جيــد  بشــكل  مكتســبة  ا¦ول  النخــب 
ومعروفــة بأنهــا تؤثــر بشــكل رئيســي فــي 
الســنوات ا¦ولــى مــن أعمارنــا. وقــد ابتكــرت 
زيتــون  زيــت  وقدمــت  فارمــا  أوليفــي  شــركة 
بكــر نخــب أول حلــو ولّيــن وفــواح مخصــص 
ل�طفــال وا¦والد وهــو منتــج أوليفــي بيبــي/ 
أطفالنــا  يســاعد  الزيــت  فهــذا  ل�طفــال. 

الصغار على الهضم الجيد.

كمــا أّن حامــض ا¦ولييــك يســاعد علــى 
وعنــد  ا¦والد.  و  ا¦طفــال  دمــاغ  نمــو 
يعمــل  فإّنــه  باعتــدال،  اســتخدامه 
ل�طفــال  خفيــف  طبيعــي  كملّيــن 
اÀمســاك.  حــدوث  ويمنــع  وا¦والد 
ويحتــوي زيــت أوليفــي بيبــي/ ل�طفــال 
مضــادة  طبيعيــة  خصائــص  علــى 
حــدة  تقليــل  فــي  وتســاعد  لاللتهــاب 

الربو عند الوالدة.

الفوائد الصحية ل�والد
أوليفــي  زيتــون  زيــت  عناصــر  تأثيــرات 

بيبي/ل�طفال على صحة ا¦طفال:
علــى  يســاعد  ا¦وليــك  حمــض   •
لتطويــر  الكالســيوم  امتصــاص 
ونمــو  للعظــام  الصحيــح  التشــّكل 
ا¦والد. ويخفــض نســبة  الكوليســترول 
منخفــض  الدهنــي  (البروتيــن  الســّيء 
الكثافــة ويمنــع تبّطــئ الكوليســترول 
مرتفــع  الدهنــي  (البروتيــن  الجيــد 

الكثافة.
توكوفيرول، ويساعد الجسم.



أوليفي بلس  30 إكس 
تذّوق القوة الخضراء

 - فاخــر  بكــر  زيتــون  زيــت  أفضــل 
عصــرة أولــى بالبــارد - تــم اســتخالصه 

بوسائل آلية حديثة.

فوائد عديدة في ملعقة
بوليفينــول  علــى  يحتــوي   •
الطبيعــي  تيروســول  الهيدروكســي 
زيــت  أي  مــن  مــرة  ب30  أكثــر  بنســبة 

تقليدي اّخر.

أنت تعيش في بيئة ملوثة وخطيرة؟

احمي نفسك!

- غني جدا بمضادات ا¦كسدة القوية.

- يحتوي على نسبة تصل ¦كثر من 30 ضعفا

من مضادات ا¦كسدة الموجودة في أي زيت

زيتون تقليدي اّخر.

- يحميك من ا¦كسدة ومخاطرها على الجسم.

- يحمي قلبك من أكسدة الكوليسترول السّيء.

- يقلل التهاب المفاصل لديك بطريقة طبيعية.

تذّوق القوة الخضراء :
بوليفينــول  علــى  يحتــوي 
تيروســول  الهيدروكســي 
الطبيعــي بنســبة أكثــر ب30 مــرة 
وهــو  ّاخــر،  تقليــدي  زيــت  أي  مــن 
لحمايــة  مــرة  ب30  فعاليــة  أكثــر 
قلبــك مــن تأكســد الكوليســترول 
منخفضــة  الدهنيــة  (البروتينــات 

الكثافة).
ضــرر  مــن  جســمك  خاليــا  ويحمــي 
ا¦كســدة. وهــذا قــد يســاعدك بشــكل 
بأمــراض  اÀصابــة  لتجنــب  أفضــل 
القلبيــة،  ا¦زمــة  كالســرطان،  خطيــرة( 
وأمــراض  الزهايمــر  الباركينســون،  داء 
أخرى). وُيعّد منتج أوليفي بلس 30 إكس، 
مــن  عالــي  مرّكــز  علــى  وباحتوائــه 
مــن  الطبيعيــة،  البوليفينــوالت 
أمــراض:  مــن  الوقائيــة  العالجــات 
ضغــط  ارتفــاع  الدماغيــة،  الســكتات 
الغــدد  الســرطان،  الشــيخوخة،  الــدم، 

الصماء، الصدفية والجهاز العصبي.

مالحظــة مهمــة: يحتــوي هــذا المنتــج علــى مــادة هيدروكســي تيروســول أكثــر ب30 مــرة مــن أي منتــج اّخــر ليــس فقط هــذا، بل ويحتــوي على 
ا¦قــل نســبة أكثــر ب30 مــرة مــن أولــي أوكانثــال ثبــت لــدى الباحثيــن ا¦مريكييــن فــي جامعــة روتجــرس وكلّيــة هانتــرز أّن أولــي أوكانثــال هــو 

مضاد أكسدة يقتل الخاليا السرطانية بأقل من 30 دقيقة. ولمزيد من المعلومات، الرجاء زيارة الموقع االلكتروني:
www.medicaldaily.com/olive-oil-compound-kills-cancer-cells-less-hour-all-powerful-oleocanthal-322904

@ وذلك بالمقارنة مع زيت زيتون بكر نخب أول عادي .

ــب ا�ول  ــر ذو النخ ــون البك ــت الزيت زي
غني بمضادات ا�كسدة الطبيعية 100% 

زيــت  منتــج  تحليــالت  أظهــرت  وقــد   .
زيتون أوليفي بلس 30إكس، الُمصّنع من 
غنــي  بأّنــه  فارمــا،  أوليفــي  شــركة 
وبالتحديــد  الطبيعيــة  بالبوليفينــوالت 
مــادة الهيدروكســي تيروســول بنســبة 
 161 بنســبة  وتيروســول  ملغ/كــغ،   233

ملغ/كغ.

وُيثبــت البحــث المقــارن بــأّن منتــج 
أوليفــي بلــس 30إكــس يحتــوي علــى 
طبيعّيــة،  أكســدة  مضــادات 
هيدروكســي تيروســول، أكثــر ب30 

مرة من أّي زيت منتج ّاخر
ويوّضــح الجــدول محتــوى هيدروكســي 
تيروســول وتيروســول ب22 نمــوذج مــن 
ا¦ول  النخــب  ذو  البكــر  الزيتــون  زيــت 
التقليــدي مــن 4 بــالد مــن بلــدان البحــر 
منتجــي  جميعهــم  وهــم  المتوســط، 
ا¦ول  النــوع  ذو  البكــر  الزيتــون  زيــت 
(المصدر، هرنيرك وفريشي 2004). وبالمقارنة 
ــج أوليفــي بلــس 30إكــس، فقــد  مــع منت
مرّكــزه  شــك  بــدون  الجــدول  أظهــر 

العالي من البوليفينوالت

ُيعتبــر هيروكســي تيروســول مــن أقــوى 
يســتوعبه  الــذي  ا¦كســدة  مضــادات 
بحســب  قياســه  وتــّم  اÀنســان.  جســم 
قدرتــه فــي امتصــاص ا¦وكســجين وهــو 
يعادل 40,000 ملمول طن/غ. وبحسب الطريقة 
المخبريــة العالميــة "الفوليــن كيوكالتــو"، 
فــإّن زيــت زيتــون بكــر نخــب أول تقليــدي 
عــادي يحتــوي علــى نســبة هيدروكســي 
تيروسول: 7 ملغ/كغ. أّما منتجنا أوليفي بلس 
أول)  نخــب  بكــر  زيتــون  (زيــت  إكــس   30
هيدروكســي  نســبة  علــى  يحتــوي 
تيروســول 233 ملغ/كــغ. وبنســبة أعلــى 
كميــة  مجمــوع  فــإّن  بكثيــر! 
فيــه  جــدا  عاليــة  هــي  البوليفينــوالت 
بنسبة 1250 ملغ/كغ مقارنة بزيت زيتون بكر 
ــذي يحتــوي علــى 253  نخــب أول عــادي ال
معــدالت  بيــن  فبالمقارنــة  ملغ/كــغ. 
الهيدروكســي تيروســول والتيروســول 
(ملغ/كغ) بين 22 نموذج من زيت الزيتون 
ا¦بيــض  البحــر  بلــدان  مــن  بــالد   4 مــن 
المتوسط ومنتجنا أوليفي بلس 30 إكس

لمــاذا يحتــوي منتــج أوليفــي بلــس 30إكــس 
على مثل هذه الخصائص الخاصة؟

أشــجار  مــن  يأتــي  الزيــت  هــذا  ¦ّن  ببســاطة، 
الزيتــون المزروعــة فــي صحــراء صخريــة. مثــل 
الحقــل ، فمــن المعــروف عنــه أنــه يحتــاج إلــى 
ومــع  لديــه.  مــا  أفضــل  لينتــج  طويلــة  فتــرة 
ا¦خــذ بعيــن االعتبــار الجــو الحــاّر (درجــة الحــرارة 
الصيــف)  فــي  مئويــة  درجــة   53 إلــى  تصــل 
أن  ال يمكــن  التــي  الصخريــة  التربــة  وبســبب 
تنمــو فيهــا الجــذور بســهولة وبســبب نقــص 
الزيتــون  أشــجار  ضغــط  يتــم  فإّنــه  الميــاه، 
البقــاء).  (غريــزة  الهلــع  ظاهــرة  كحــدوث 
فتــؤدي غريــزة البقــاء إلــى زيــادة كبيــرة فــي 
(المضــادة  الزيتــون  بوليفينــوالت  إنتــاج 
هيدروكســي  وبالتحديــد  ل�كســدة) 
عــن  الدفــاع  (ظاهــرة  وتيروســول  تيروســول 

النفس).
أفضــل زيــت زيتــون بكــر ذو نخــب أول  لصحــة 

جسم اÀنسان في العالم



أوليفي فورس

ويحميــه  جســمك  يقــّوي  الفالفونويــد، 
ولديــه  القلبيــة  ا¦وعيــة  أمــراض  مــن 

خصائص المناعة الطبيعية.
وحمــض  الفانيليتــش  حمــض 
الســيناميك، يقويــان جســمك ويزودانــه 
المضــادة  التعقيــم  بخصائــص 
مكافحــة  فــي  (يســاعدان  للفطريــات، 
بعــض  علــى  ويقضيــان  ا¦مــراض 

الفطريات).
جســمك  يعــزز  الكافييــك،  حمــض 
تســببها  التــي  ا¦ضــرار  مــن  ويحميــه 
القابــل  إي  وفيتاميــن  الحــرة  الجــذور 
حمــض  ولــدى  المــاء.  فــي  للذوبــان 
لاللتهــاب  مضــادة  خصائــص  الكافييــك 

والمضادة للمطّفرات.
المعويــة  الجراثيــم  تــوازن  المعــادن، 
الغذائــي  التمثيــل  عمليــة  وتســّهل 

المثالي لخصائص ا¦جسام.
فيتاميــن أ، بــي أي، بــي بــي، ســي، دي، إي، 

ك.
االستخدام المقترح:

بعــد  يــوم  كل  نباتيتيــن  كبســولتين 
الغداء والعشاء.

هذا المنتج خال من:
ا¦لبــان،  منتجــات  القمــح،  الغلوتيــن، 
ــوم، منكهــات  الخميــرة، الســكر، الصودي
أو  حافظــة  مــواد  محلّيــات،  اصطناعيــة، 

ملونات.

طبيعي  % 100 ، فعال %100
فــورس  أوليفــي  منتــج  اســتخالص  يتــم 
الزيتــون  وثمــرة  الزيتــون  أوراق  مــن  طبيعيــا 
اســتخالص  عمليــة  عبــر  الزيتــون  وأغصــان 
اســتخدام  أو  إضافــات  أّيــة  بــدون  فيزيائيــة 
بعناصــر  غنــي  الُمرّكــب  فهــذا  للمذيبــات. 
تيروســول،  (هيدروكســي  الفينــول 
حمــض  الفالفونويــد،  أوليروبيــن،  تيروســول، 
الغنيــة  الســيناميك)  وحمــض  الكافييــن 
كالحمايــة  ل�كســدة  مضــادة  بخصائــص 
والتعزيــز  والتقويــة  والتســكين  والدفــاع  

والتوازن.
غذائــي  نظــام  ¦قــوى  الصحيــة  الفوائــد 

طبيعي
العناصر الصحية ¦وليفي فورس:

فينــول  وهــو  تيروســول  الهيدروكســي   •
مــن  الحمايــة  فــي  يســاعد  ل�كســدة  مضــاد 
هجمــات  بســبب  الجســم  خاليــا  تفّســد 
ا¦كســدة التــي قــد تســبب أمــراض خطيــرة، 
والســرطان  والزهايمــر  الباركينســون  كــداء 
وا¦زمــة القلبيــة.  يحمــي أيضــا قلبــك مــن خــالل 
الكوليســترول  أكســدة  نســبة  تقليــل 

(البروتينات الدهنية المنخفضة الكثافة).
• تيروســول، يعتبــر بمثابــة مناعــة طبيعيــة 
الحــرة  الجــذور  عمــل  ُيحّيــد  الــذي  لجســمك. 
ا¦وليــة  ا¦ورام  فــي  تدفقــا  تســبب  قــد  التــي 

وتحّول الخاليا الصحية إلى خاليا سرطانية.
                       • أولي يوربين، ُيستخلص من    
                        أوراق شجرة الزيتون ويخفف 

                            من ارتفاع ضغط الدم. كما 
                               ولديه خاصّية مضادة 

                                   لاللتهاب طبيعّية وخاصّية 
                               معقمة.

كبسولة واحدة
تعادل 2 ليتر من

زيت الزيتون
5000 مرة
غني أكثر 

بمضادات ا¦كسدة

مكمــل غذائــي مســتخرج مــن شــجرة 
الزيتون

القوة الطبيعية
غنــي بمضــادات ا�كســدة،ويجمع بيــن 

فوائد زيت الزيتون والزيتون نفسه.

دراسة سريرية مهمة
90 مريض - تجربة طبية - عالج بديل - 
8 أسابيع - راحة ممتازة من االم التهاب 

المفاصل.
تم نشر الدراسة في 

الصحيفة ا¦مريكية ل�دوية

عيش الطاقة الخضراء
مــن  مســتخلص  غذائــي  مكمــل  هــو  فــورس:  أوليفــي 
أشــجار الزيتــون، ويحتــوي علــى البوليفينــوالت بكبســولة 

نباتية تحتوي على مضادات ا¦كسدة القوية والتي:
• تساعد في تأخير الشيخوخة.

أكســدة  نســبة  تقليــل  خــالل  مــن  قلبــك  تحمــي   •
الكوليسترول (البروتينات الدهنية المنخفضة الكثافة).

• توقف تضّرر الخاليا التي تسببت بها الجذور الحرة.
• تمنع التأكسد.

والفضــل يعــود لهــذه الخصائــص 
التــي يتمتــع بهــا أوليفــي فــورس، 

وهو مناسب لعالج:
• السكتات الدماغية 

• ارتفاع ضغط الدم
• الشيخوخة

• مضاد أكسدة
• السرطان

• مضاد بكتريا
• الغدد الصماء

• الصدفية
• الجهاز العصبي

هل تعاني من ارتفاع ضغط الدمتذّوق القوة الخضراء

ومشاكل قلبية؟

فهذا المنتج:

- يقلل الكوليسترول السلبي

  (بروتينات دهنية منخفضة الكثافة).

- يمنع تأكسد البروتينات الدهنية منخفضة الكثافة.

- يقلل من أخطار عضلة القلب.

- يسّرع من توسيع ا¦وعية.

- مضاد للشيخوخة، مضاد لاللتهاب

(مكافح الصدفية)، مضاد تأكسد، ومعقم.



جمال أوليفي

لمعان الجمال

كريــم الوجــه العضــوي لتفتيــح 
البشرة

إّن المرّكز العالي الطبيعي من 
البوليفينوالت تجعل البشرة 

تبدو أصغر سنا

للتبييض ومضاد ل�كسدة

هل سئمِت من  مواد التجميل الكيميائية؟

استخدمي كريم الوجه الطبيعي والعضوي 100% 

فهو يعمل على:

-  تبييض وتصحيح البقع الداكنة.

- يزيد نضارة البشرة 

- مضاد أكسدة

- يغذي ويهدئ ويرطب ا لبشرة

أكســدة  مضــاد  بأقــوى  الجمــال  لمعــان 
طبيعي 

بالوجــه  العنايــة  كريــم  أوليفــي:  جمــال 
ــز عالــي وطبيعــي  لالســتخدام الليلــي بمرّك
ل�كســدة.  المضــادة  البوليفينــوالت  مــن 
ويحتــوي  بالمنشــطات  غنــي  مركــب  وهــو 

على الخصائص التالية:
• مصحــح البقــع الداكنــة الُملّطــف ( يحتــوي 

على نسبة %2 من أربوتين.
الشــجر  أوراق  (ميــاه  الصبــاغ  ملمــع   •

المشتركة ومياه هيلشرايس).
• مضــاد ل�كســدة ( زيــت زيتــون بكــر نخــب 
وميــاه  بالبوليفينــوالت  غنــي  أول 

هيلشرايس).
• مغــذ (زيــت زيتــون - مشــمش وزيــوت شــجر 

زبدة الشيا).
• مهــّدئ (بيســابولول وخضــار ســيكوالين 

المستخرجة من الزيتون).
إكســيليتول  (مشــتقات  مرطــب   •

الطبيعية).
مــن  واقيــة  معدنيــة  مــواد  علــى  أيضــا  ويحتــوي 

الشمس

المنتجات العضوية جيدة :
مــادة  أوليفــي عبــارة عــن  إّن مركــب جمــال 
مــن  معتمــدة  وبيئيــة  بيولوجيــة  تجميــل 
يحتــوي  ال  اليــف.  غريــن  إيكوســرت  شــركة 
أو  حافظــة  مــواد  أو  البارابيــن،  علــى 
ــي أميــن  ــات أو ثنائ الهيدروكينــون أو كبريت
الخــل، ¦ّن مركــب  رباعــي حمــض  االيثيليــن 
جمــال أوليفــي يحتــوي علــى مــواد طبيعيــة 
حافظــة  ومــواد  للمايكروبــات  مضــادة 
ومطهــر  ل�كســدة  ومضــادة  وملّطفــة 

للجراثيم.

المحتويات
  % 100 إّن مركبــات هــذا المنتــج طبيعيــة  
وفيهــا نســبة  31 %  مــن الزراعــة العضويــة. 
والطبيعيــة  العضويــة  التجميــل  مــواد  إّن 
معتمــدة مــن شــركة إيكوســيرت غريــن اليــف 
حســب المعاييــر المتعــارف عليهــا فــي هــذه 

الشركة:
http://cosmetiques.ecocert.com

االستخدام المقترح:
الوجــه  علــى  الليــل  فــي  اســتخدميه 
والرقبــة علــى بشــرة نظيفــة. ويحتــوي 
أيضــا علــى مــواد معدنيــة واقيــة مــن 

الشمس.

جمال أوليفي أفضل
• طبيعي 100 % 

ــم التبييــض والتفتيــح الوحيــد المتوفــر  • كري
مــن  معتمــد  عضــوي  كمركــب  المغــرب  فــي 

قبل شركة إيكوسيرت.
• مصحــح البقــع الممتــاز. فهــو مصنــوع مــن 
ُيســتخدم  وا¦ربوتيــن،  الطبيعيــة  النباتــات 
للتبييــض والتفتيــح. وال يحتــوي علــى مــواد 
مســّمة للبشــرة مقارنــة بالهيدروكينــون الــذي 
ُيعتبــر مــن ألــد أعــداء البشــرة (وهــو ممنــوع 

في بعض البالد).
الطبيعيــة  البوليفينــوالت  علــى  يعتمــد   •
(المضــادة ل�كســدة) مســتخرجة مــن الزيتــون 
فــي  يؤّثــر  الــذي  تيروســول)  (هيدروكســي 

ميالنين البشرة بلطف ويضمن حمايتها.
مختبــر  بواســطة  فرنســا  فــي  مصنــوع   •
مشــهور باســتخدامه تقنيــات متماشــية مــع 

المعايير ا¦وروبية.
• وهــو نتــاج ثــالث ســنوات مــن البحــث والتطــور 
 ) االختصاصــات  متعــدد  فريــق  أجــراه  الــذي 
حيــوي  تقنــي  طبيــب،  الزيتــون،  منتــج 
مــن  العديــد  ُأجريــت  وقــد  واستشــاري). 
أوليفــي  جمــال  لمنتــج  الســريرية  االختبــارات 

لضمان جودته.
وهــو معبــأ فــي علبــة صحّيــة مفرغــة الهــواء 

لالستخدام السليم.

خاصّية جمال أوليفي
• ُيعالــج ا¦ربوتيــن (العنصــر النشــيط الملّمــع 
أوليفــي)  جمــال  كريــم  فــي  الرئيســي 
خــالل  مــن  البشــرة  وُيلّمــع  الصبغيــات 
التيروزينيــز  بمثبطــات  المباشــر  االحتــكاك 
التــي تحــّد مــن تشــّكل الميالنيــن عبــر الخاليــا 

الصبغية.
• يحتــوي جمــال أوليفــي أيضــا علــى ثنائــي 
أكســيد التيتانيــوم (صبــاغ أبيــض) "تمويــه" 

المكياج والبشرة.
كبيســابولول  المنتــج  هــذا  محتويــات  إّن   •
ألفــا وزيــوت الخضــراوات بمــا فــي ذلــك زيــت 
لديهــا  بالبوليفينــوالت  الُمعــزز  الزيتــون 

خاصية التلطيف، أي الحد من اÀحمرار.
• إّن محلــول ويتــش هــازل و هيليشــرايزم 
والمحاليــل المائيــة توّحــد التركيبــة (بمــا فــي 

ذلك العمل على دوران ا¦وعية الدقيقة).
علــى  يســاعد  الليســيثين  مســتحلب  إّن   •
مــن  النشــطة  العناصــر  وامتصــاص  إدخــال 

المستحلب عن طريق البشرة.
خفيــف  المســتخدم  العطــر  أّن  كمــا   •
معطــرات  يوجــد  (وال    %  100 وطبيعــي  

اصطناعية). 



أوليفي ديرماسوريا أوليفي المضاد للشيخوخة

يلّطف أكزيمات الجلد ويخفف الصدفية يعمل على مكافحة الشيخوخة لخاليا جسمك!

كبســوالت  تحتــوي   ،  %  100 طبيعــي  
تيروســول  هيدروكســي  علــى  ســورياديرم 
القويــة  ا¦كســدة  مضــادات  مــن  والعديــد 
ا¦خــرى. فهــي مســتخلصة مــن أشــجار الزيتــون 
العضويــة التــي تحــاول أن تنمــو فــي صحــراء 
صخريــة قاســية فــي جنــوب المغــرب. فمضــادات 
ا¦كســدة هــذه تشــعر بشــرتك بالراحــة وتقلــل 

فرط التصّبغ.

ــة: مســتخلص شــجرة الزيتــون (أولــي  التركيب
يوروبيان).

االستخدام المقترح: 4 كبسوالت يوميا
(2 بعــد الغــداء و2 بعد العشــاء) يســتمر العالج 

لمدة 20 يوما قابلة للتمديد.

طبيعــي 100 % ، تحتــوي كبســوالت أوليفــي النباتيــة 
القويــة  البوليفينــوالت  المضــادة للشــيخوخة علــى 
فهــم  تيروســول".  "هيدروكســي  فيهــا  بمــا 
مســتخلصين مــن أشــجار الزيتــون العضويــة التــي 
تبــذل جهدهــا للعيــش فــي صحــراء صخريــة قاســية 
بــدون  مســتخرجة  فهــي  المغــرب.  جنــوب  فــي 
مذيبــات أو مــواد كيميائيــة. فهــذه البوليفينــوالت 
أشــجار  داخــل  الطبيعيــة  بخصائصهــا  تحتفــظ 
الزيتــون.  وزيــت  الزيتــون  وثمــار  وا¦وراق  الزيتــون 
فهــذه التركيبــة المركــزة تزيــد بشــكل طبيعــي مــن 

نشوء الميتوكوندريا وتعزز تجديد خاليا جسمك. 

التركيبة:
(أولــي  الزيتــون  شــجرة  مســتخلص 

يوروبيان).
االستخدام المقترح:

 4 كبسوالت يوميا (2 بعد الغداء و2 بعد 
يومــا   20 لمــدة  العــالج  العشــاء) يســتمر 

قابلة للتمديد.

قيمة عالية جدا من القدرة على
امتصاص االوكسجين@

أفضل ب200 مرة من الكركم!

@كما تم قياسه بتحاليل مخبرية مستقلة.



شركة أوليفي فارما هدية لك!
فرع شركة زيوت زيتون أطلس انظر إلى المؤتمر الطبي الرائع الذي عقده البروفسور هنري جويكس (عبارة عن فيديو مدته ساعتين)

نتيجــة للتجــارب والبحــوث التطبيقيــة، 
ظهــر لدينــا مشــروع موّحــد مخصــص 
لتطويــر اÀمكانيــات الهائلــة لخصائــص 

الزيتون.

التجربة، االحترام والمعرفة
بمزيــج مــن التجــارب الناجحــة فــي نمــو 
التحويــل  وعمليــة  الزيتــون  شــجرة 
العميقــة  والمعرفــة  المحترمــة 
بالخصائــص الكيميائيــة لثمــار الزيتــون، 
علــى  بالحصــول  لنــا  ســمح  ذلــك  كّل 
المضــادة  للعناصــر  منتجــات طبيعيــة 
ــة. فــال تحتــوي منتجــات  ل�كســدة القوي
هيدروكســي  علــى  فقــط  أوليفــي 
تيروســول، بــل وأيضــا علــى تيروســول، 
أحمــاض  الفالفونويــد،  يوروبيــن،  أولــي 
التــي  الكافييــك  أحمــاض  فانيليتــش، 
مــن  مختلفــة  أنــواع  ُتعتبــر 
البوليفينــوالت. أوليفــي هــي خــط إنتــاج 
علــى  منتجاتهــا  تحتــوي  كامــل 
الطبيعيــة.  والمعــادن  الفيتامينــات 
ُتعــّد  أوليفــي  فــإّن  الســبب،  ولهــذا 
فــي  متوفــر  نشــيط  منتــج  أغنــى 

ا¦سواق في هذا العصر.

وفــي هــذا الســياق، فــإّن شــركة أوليفــي 
دورا  تــؤدي  القــوي،  بإدراكهــا  فارمــا، 
حــول  الوعــي  نشــر  فــي  قياديــا 
وتحمــل  للزيتــون  الصحيــة  الخصائــص 
وبيئتــه.  لÎنســان  االحتــرام  ثقافــة 
أوليفــي: هــو عبــارة عــن فوائــد الزيتــون 

الطبيعي المتوفر لكل شخص.

مســاعدة حقيقيــة فــي الصحــة 
اليومية

ُيعتبــر أوليفــي نتيجــة مشــروع موّحــد 
الزيتــون،  شــجرة  نمــو  طريقــة  يشــمل 
التطبيقــي  والبحــث  الزيتــون  تحويــل 
والفعــال  الواســع  لالســتخدام 
لخصائــص الزيتــون. وقــد نتــج عــن هــذا 
المشــروع إنتــاج مــواد غذائيــة، مكمــالت 
علــى  تعتمــد  تجميــل  ومــواد  غذائيــة 
بمركــزات  الزيتــون  مســتخلصات 
طبيعيــة عاليــة مــن مضــادات ا¦كســدة 
العضويــة.  العمليــات  عــن  الناتجــة 
حــول  معرفتــه  أوليفــي  ويقــّدم 
الخصائــص العالجيــة للزيتــون ليســاعد 
النــاس فــي مكافحــة ا¦مــراض بطريقــة 
تأثيــر  وذات  مكلفــة  وغيــر  طبيعيــة 

فعال.

هل تريد أن تعرف أكثر عن زيت الزيتون الغني بالبوليفينوالت؟
ُيعتبــر زيــت الزيتــون "ملــك الطعــام" القــادم مــن حميــة البحــر ا¦بيــض المتوســط. فهــو لديــه العديــد مــن التأثيــرات اÀيجابيــة 
علــى الصحــة وذلــك بحســب تقيمــات المجتمــع العلمــي. هــل تعــرف مــا هــو أفضــل زيــت زيتــون الغنــي بمضــادات ا¦كســدة 

القوية؟

البروفسور هنري جويكس
ُينصح بقرائته!

جّراح سرطان في مستشفى مونتبلير الجامعي (فرنسا)
 وأخصائي عالمي في التغذية.

الرجاء مشاهدة الفيديو على موقع اليوتيوب

تابع نصائحنا اليومية عن الصحة والجمال عبر صفحتنا:

منتجــات  نســتخدم  لمــاذا 
كيميائيــة واصطناعيــة عندمــا 

يتوفر البديل الطبيعي؟
منــذ اّالف الســنين، عندمــا كان التطويــر 
اÀنســان  حاجــات  مــع  يتماشــى 
يعتنــون  النــاس  كان  الحقيقيــة، 
مــن  لديهــم  توّفــر  بمــا  بأجســامهم 
كّل  اختلــف  اليــوم  طبيعيــة.  أشــياء 
شــي بشــكل كبيــر، ومــن ســوء الحــظ، 
فــإّن الكثيــر مــن العالجــات الطبيعيــة 
فنحــن  نســيانها.  تــّم  قــد  البســيطة 
الغيــر  الحلــول  نحــو  متوجهــون 

طبيعية بالرغم من خطورتها.



شهادات (من المغرب، فرنسا، السويد) شهادات (من ماليزيا، الصين، بلجيكا)

التنــاول  "بعــد  ب.  داهــري  الســيد 
المنتظــم لمنتــج أوليفــي بلــس 30إكــس 
أن  وجــدت  شــهر)،  (لحوالــي 
وأّن  تالشــى،  قــد  الضــار  الكوليســترول 
قليــال.  انخفضــت  قــد  الثالثيــة  الدهــون 
سأســتمر بتناولــه ¦حصــل علــى فولئــد 

أكثر".
السيدة دباغ ك.

" فــي البدايــة، كان اهتمامــي الوحيــد هــو الحصــول علــى 
ال  ¦ننــي  الركبــة  فــي  المفاصــل  التهــاب  ألــم  مــن  راحــة 
فقــد  طبيعــي.  بشــكل  والوقــوف  المشــي  أســتطيع 
أخبرنــي زوجــي بوجــود منتــج زيــت زيتــون مضــاد لاللتهــاب، 
وقــد قــررت أن أجربــه، أوليفــي بلــس 30إكــس، متأملــة في أن 
يشــعرني بالراحــة! وبعــد شــهر، تفاجئــت بأنــي لســت فقــط 
بــدأت أشــعر بمرونــة أكثــر لكــي أحــّرك ركبتــي مــن غيــر ألــم، 
بــدأت باالختفــاء!  التــي كنــت أعانــي نهــا  لكــن الصدفيــة 
ــّم اختفــت  ــرت البقــع الحمــراء للــون باهــت ومــن ث فقــد تغّي

بعد حوالي شهرين!
وأنــا أتنــاول ملعقتيــن كبيرتيــن مــن منتــج أوليفــي بلس 30

إكس كل يوم منذ أن تعافيت.

السيد ماركو ب.
"عندمــا نعــرف بــأن  ا¦دويــة الكيميائيــة المضــادة لاللتهــاب لديهــا 
تأثيــرات جانبيةعلــى معدتنــا، وبأّنــه ال يجــوز للمريــض تناولهــم 
¦كثــر مــن 5 أيــام متتاليــة، فنحــن ســعداء بتقديــم بديــل طبيعي 
لتلــك  ا¦دويــة! منتــج أوليفــي فــورس الــذي يمكــن تناولــه يوميــا، 
اّالم  تخفيــف  فــي  فقــط  ليــس  سيســتفيد  المريــض  أّن  حيــث 

مفاصله لكن بالقضاء على أعراض مشابهة ك:
والشــيخوخة.  الصدفيــة  الــدم،  ضغــط  ارتفــاع  الكوليســترول، 
وبعــد أن اقتنعــت بــأّن هــذا المنتــج الطبيعــي العضــوي والنباتــي 
ســيكون ا¦فضــل فــي عــالج هــذه ا¦عــراض عاجــال أم اّجــال، أتمنــى 

لنا جميعا الحصول على صحة جيدة بطريقة طبيعية!"

السيدة شافينار إس. (كيسة مبيضية)
الجيــوب لفتــرة طويلــة. فكنــت أعطــس كثيــرا وُأصــاب  التهــاب  "كنــت أعانــي مــن 
باالنفلونــزا دائمــا. وبعــد شــهر مــن تناولــي منتــج أوليفي بلس 30إكس، فإّن حساســية 
جلــدي قــد تحّســنت وأصبحــت قليلــة العطــاس. وقــد تــم تشــخيصي بأّنــه لــدي كيســة 
مبيضّية في 2010 وقد كان حجم الكيســة يزداد وينقص. إال أنه في التشــخيص ا¦خير، 

تبّين لي أّن الكيسة المبيضية قد اختفت كلّيا."  

السيدة فاتحة إس.
" لقــد كنــت أعانــي مــن ألــم شــديد فــي رقبتــي. ومــن الرغــم مــن 
أشــعر  أكــن  لــم  أننــي  إلــى  لاللتهــاب،  أدويــة مضــادة  تناولــي 
براحــة دائمــة. وبعــد أن اكتشــفت هــذه الكبســوالت مــن منتــج 
أوليفــي فــورس التــي تحتــوي علــى مضــادات أكســدة طبيعيــة 
مــن شــجر الزيتــون، بــدات أشــعر بــاّن االلــم قــد ضعــف وشــعرت 

براحة كاملة بعد حوالي أسبوعين من تناوله!"

السيدة مارتن إتش.
"أوليفــي بلــس 30إكــس: وبغــض النظــر عــن مذاقــه 
اللذيــذ، فهــو رائــع جــدا! ¦ّن قــد قلــّل مــن ارتفــاع 
ضغــط الــدم الــذي كنــت أعانــي منــه وكذلــك خفــف 

من اّالم مفاصلي.أنا أنصح باستعماله !"

السيدة سلمى ب.
زيــت  يحــّب  "طفلــي 
المخصــص  هــذا  الزيتــون 
(أوليفــي  وا¦والد  ل�طفــال 
ال  وأنــا  بيبي/ل�طفــال). 
أعطــي طفلــي ســوى هــذا 

النوع ¦نه مفيد لصحته".

السيدة فيرنوليك أ.
"إّن أوليفــي فــورس هــو 

منتج جيد!

السيد باهامان أي. (المريض بالسكري)
30إكــس،  بلــس  أوليفــي  باســتخدام   "
دّمــي  فــي  الجلوكــوز  انخفــض مســتوى 
 8 إلــى  ملمول/بالمــول   13.9 مــن 

ملمول/مول"

السيدة كلوديا إس.
كريــم  أوليفــي،  جمــال  منتــج  "إّن 
الوجــه، رائــع جــدا! ¦ّنــه قــد أخفــى لــي 
حــب الشــباب بــدون اســتخدام المــواد 
جربــت  لقــد  صدقونــي،  الكيميائيــة. 

عدة كريمات، لكن هذا الكريم رائع!

ب.  بينزينــال  الســيدة 
(المصابة بالسكري)

"بعــد تناولــي لملعقتيــن 
منتــج  مــن  كبيرتيــن 
أوليفي بلس 30إكس في 
النــوم،  قبــل  ليلــة  كل 
مســتوى  انخفــض  فقــد 
الجلوكــوز فــي الــدم بعــد 
 12.16 مــن  أســبوعين 
 5-4 إلــى  مملمول/مــول 

ملمول/مول"

السيدة مارتن إتش. 
أوليفــي، هــو كريــم  الوجه،جمــال  "إّن كريــم 
رائحــة  ولديــه  البشــرة،  يلّطــف  فهــو  ممتــاز. 
نــادرة  الخاصّيــة  وهــذه  وخفيفــة.  جميلــة 
وبــدون  العضــوي.  الكريــم  فــي  الوجــود 

دهون. أنا من المعجبين بهذا المنتج".

االنسة ماري أ. 
"إّن منتــج أوليفــي بلــس 30 
إكــس هــو منتــج جيــد جــدا 
الفائقــة.  الســريعة  بخدمتــه 
تحّســن  قــد  شــيء  كل 

بسببه".

السيد أنيك ك. 
"ال اســتطيع العيــش بــدون منتــج أوليفــي بلــس 30
إكــس! هــذا الزيــت هــو جــّد مفيــد لجســمي، فطعــم 
الزيتــون فيــه ال نظيــر لــه. فهــو جــزء مــن غذائــي 

اليومي. فعندما تجّربه، ستتعود عليه!"



هل تعرف كيف تختار أفضل زيت زيتون مفيد لصحتك؟

هنا ستجد الكتاب الذي كان مفقودا لفترة! فهو يوّضح الفوائد العلمية
لزيت الزيتون على الصحة بطريقة مفهومة!

كتبه البروفسور
هنري جويكس

جّراح سرطان في مستشفى مونتبلير الجامعي 
(فرنسا)، وأخصائي عالمي في التغذية.
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هدية لك! دراسات طبية وبحوث علمية

الفهرس

كتاب علمي يلّخص جميع الفوائد لجسمك



 البروفسور هنري جويكس/ أخصائي جراحة ا�ورام 
 أخصائي في الوقاية الغذائية الدولية

"لقد جربت هذا الزيت الذهبي، فهو يناسب جميع أنواع الطعام اللذيذة. وسأصفه 
بشكل كبير وبإصرار بدون وصفة طبية في عملي كأخصائي جراحة أورام."

البروفسور هنري جويكس

ُتعــّد شــركة أوليفــي فارمــا فرعــا مــن شــركة زيــوت زيتــون أطلــس. فشــركتنا قــد اكتســبت خبــرة  مدتها 125 ســنة في مجال تنميــة الزيتون. فمعرفتنا في أشــجار 
الزيتون وثمارها أعطتنا الفرصة لتقديم منتجاتنا الطبيعية ذات الجودة والفعالية.

إّن خبرائنــا تحــت تصرفكــم وســيكونون مســرورين باÀجابــة عــن جميــع استفســاراتكم حــول خصائــص منتجــات أوليفــي وفوائدهــا وأّيــة مواضيــع أخــرى. الرجــاء 
إرسال رسائل إلى العنوان التالي

theexpertanswer@olivie.com.ma
أو متابعة أخبار أوليفي على الموقع التالي:

www.olivie.ma
حيث أنكم ستجدون ما يفيدكم حول الصحة والجمال.

ُيباع منتج أوليفي في الصيدليات. ¦ّن طاقمهم الماهرين سيشرحون لكم بالتفصيل فوائد منتجاتنا ويقترحون ماهو مناسب لكم.

متوفر في الصيدليات التابعة لنا

منتجات عضوية معتمدة 
بشهادات أمريكية وأوربية
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