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 ؟ (Oxidant)ماهي األآسدة 
هي شكل شائع من التفاعل الكيميائي وهو التفاعل بين األآسجين مع مختلف العناصر : األآسدة

على الحديد  المثال الصدأسبيل  األآسدة علىوتآآل المعادن هو شكل من أشكال  .والمرآبات
  ".ديد أآسيد الح علميا بـبما يسمى 

  

  ؟اإلنسان جسم في األآسدةماهي 

عملية آيميائية تتم في جسم اإلنسان نتيجة أمور المعيشة الطبيعية مثل الحرآة والتنفس  هي
  واألآل والشرب وغيرها من األمور الطبيعية

تحتاج إلى أآسجين ويتفاعل هذا األآسجين مع جزيئات الطعام  جسمل خلية من خاليا الفك
المهضوم بحيث ينتج ثاني أآسيد الكربون والماء والطاقة ، وأثناء هذا التفاعل تخرج بعض 

لتتحد معه ، فإذا لم تجد  جسمال فيوتبدأ تبحث عن مكان ) الجذور الحرة ( الجزئيات الحرة 
فال بد من أن تجد مادة ) طبعًا هي عبارة عن إليكترونات مفردة سالبة الشحنات ( هذا اإلتحاد 

،  جسموإذا لم تجد هذه األشياء فسوف تقوم بتدمير خاليا ال معها  حدموجبة الشحنات حتى تت
  .ه الحالة تحدث لكل إنسانوهذ
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  ؟  (Free Radicals)ماهي الشقوق الحرة
وهي القاتل  )  الشوارد الحرة,  الجزيئات الحرة,  الحرةالجذور ( أيضاويطلق عليها   تسمى األشرار

  من دون تحديد لجنس أو لون    لكل الناس الصامت 

  
اقتناص ما  اعل بسرعة مع مرآبات أخرى محاولةهي ذرات أو جزيئات غير مستقرة وتتف: الحرة شقوقال

 .الكيميائي ينقصها من الكترونات لتصل إلى الثبات
وفي هذه الحالة تتحول . ثابت إليها آخذة الكتروناتها التي تحتاجها  ما تهاجم الجذور الحرة أقرب جزيء وعادة

التفاعالت تتفاقم  بادئة سلسلة من راراالستقإلى جذور حرة تبحث عن  إلكتروناالمهاجمة والتي فقدت  الجزيئات
  ) DNA(  بالخلية حمض النوويلتهاجم غشاء الخلية الحية ومكوناتها وحتى جزيء الـ

تبدو مهمة لصحة وحياة اإلنسان ومع ذلك، فإننا ال يمكن أن ت األآسدة الحرة بواسطة مضادا شقوقإن إزالة ال
إلنتاج  الحرة لتحطيم الجراثيم ، باإلضافة إلى استخدامهافالجسم يستخدم الجذور . الحرة نعيش بدون الجذور

 الجذور الحرة ، وهذا ليس صحيًا  ولكن المشكلة تكمن في أن معظم الناس يتعرضون لكميات آبيرة من. الطاقة 
تعرضنا للجذور الحرة أو تزيد من إنتاج أجسامنا للجذور  ومع ذلك فإنه بإمكاننا تجنب العوامل التي تزيد من

  .رة الح
  

  

  

  

  

  

  

  
  الحرة شقوقلل مجهريهصورة 



4  

 

 العوامل المسببة لألآسدة ؟ هيما 

      االلتهابات, التمثيل الغذائي , التنفس: ة داخلي •

، التدخين، التقدم بالعمر ، )النفايات,عوادم السيارات ,دخان المصانع(  البيئيالتلوث  :خارجية  •
و مصابيح  على فترات طويلة)  والتلفزيون وشاشات الكمبيوتر  X وأشعةألعاب القوى الرياضة 

و الكيماويات و واإلجهاد ) األشعة الفوق بنفسجية ( و التعرض الزائد ألشعة الشمس  )النيون( الفلوريسنت
و المبيدات الحشرية و الهرمونات الصناعية و الدهون "الصناعة  فيالمستخدمة " المواد الحافظة 

  .يعةالوجبات السر فيالمشبعة الموجودة 

  

  :األآسدةالناتجة عن  اإلمراض أهم
ضعف  , تعتيم عدسة العين, الشيخوخة,أمراض الكلى والكبد,  أمراض القلب واألوعية الدموية,  السرطان

  .وظهور األمراض الوراثيةاالضطرابات العصبية ,ارتفاع ضغط الدم , المناعة وسرعة التعب 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

  العوامل المسببة لألآسدةأهم 
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  ماذا يحدث إذا لم يكن لديك وفرة من المواد المضادة لألآسدة؟

  حد آبير من الشيخوخة وظهور األمراض الوراثية وتسرطن الخاليا إلىتسرع 
  

 ما هو السبيل للوقاية من أخطار التأآسد والجذور النشطة؟

ا، وذلك عن طريق وتحمينا من أخطارهالجذور بعض األساليب التي تقاوم هذه  لقد خلق اهللا في أجسامنا
أما إذا آانت سرعة  .اإلنزيمات الهامة التي تساعد في التخلص من هذه الجذور الحرة الخطرة وجود بعض

عليه عالمات  هذه الجذور أآبر من طاقة الجسم الدفاعية ـ فإن الجسم ال يستطيع التخلص منها وتظهر تكوين
 المرض

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  خليه مهاجمة من الجذور الحرة
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  ؟ (Antioxidant)لألآسدةما هي المواد المضادة 
  

   األخيارتسمى 
  

 مضادات األآسدة ؟؟ هياألآسدة البد أن نعرف أوًال ما  مضاداتعندما نتحدث عن 

بعد " تفاح " اإلجابة على هذا السؤال سأقوم بضرب مثال بسيط لتوضيح األمر، فمثًال لو ترآنا و قبل 
حدث هو أن الحديد  فالذي البنيالهواء فترة من الزمن سنجد أن لونه تحول للون األسود أو  فيتقشيره 

تتعرض لألآسدة وهى الموجود بهذه األطعمة قد تأآسد وهى تشبه تقريبا ما يحدث بخاليا  أجسادنا عندما 
وتدمير أحماضها األمينية الالزمة لتصنيع البروتين في  تسبب الضرر البالغ للخاليا التيأحدى العمليات 

   .الخلية وبناء الجسم وتصبح الخلية عرضة ألي فيروس أو بكتريا تهاجمها بسهولة
 

يتامينات التي تحمي االمينية ، المعادن ، الف األحماض،  اإلنزيماتهي إذا مضادات األآسدة  
ألآسدة هو مرآب آيميائي اومضاد .الحرة وتتوفر في الخضروات والفواآه الشقوقمن  أجسادنا

  . الحرة للحفاظ على سالمة توازن الخاليا شقوقينضم إلى ال

وهي تعمل بطريقة أنها تتعرض  بينما مضادات األآسدة فإنها تعتبر خط الدفاع األول واألساسي للخلية
  لشقوق الحرة بدال من مهاجمة خاليا جسم اإلنسان بطريقتين لهجمات ا

 وقائية  -1
  آسر السلسلة -2
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  أهم فوائد مضادات األآسدة 

   تحارب االآتئاب-1

  ، وااللتهاباتيمنع حدوث الطفرات في الخاليا ، ويقي من المسرطنات وّتكون الجلطات-2

  آسجين للمخ وجميع أجزاء الجسمينشط الدورة الدموية ، يزيد توارد األ -3

  األنسولينإنقاص الوزن وحرق الدهون ، آما يساعد على تنظيم سكر الدم ومستويات -4

  بالجسم مدمرة وآثاريحمي جهاز المناعة عن طريق منع تكون الشقوق الحرة التي يمكن أن تسبب تلفًا -5
  
  يحافظ على حيوية البشرة -6
  
  
  

  أهمية مضادات األآسدة في الطب النبوي 
  

التلبينة ( قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلمحساء أبيض رقيق من دقيق الشعير المطحون وهي : لتلبينها - 1
  .صحيحةرواه البخاري في ) لفؤاد المريض تذهب بعض الحزن مجمة

  
لم    - يقول رسول اهللا  :  الحبة السوداء -2 ه وس ة  ( صلى اهللا علي ل داء إال السأم      إن في الحب  .)السوداء شفاء من آ

 البخاري في صحيحه أخرجه

 69: النحل} بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس يخرج من{ في القرآن الكريم قال تعالى  :العسل -3

 

  .جميعها تعمل آمضادات أآسدة  أنالعالقة بين التلبينة والحبة السوداء والعسل فوجدوا  العلماء وبحث

أطباء دور مضادات األآسدة في مقاومة األمراض والحفاظ على األغشية  10من آل  9والي ويؤيد ح
  .الخلوية وإبطاء عملية الشيخوخة وتأخير حدوث مرض الزهايمر

  

  لذلك يجب تناول األغذية الغنية بمضادات األآسدة
 "خير البر عاجله " وال يخفى علينا انه لمنع أمراض الجسم علينا استعمال سياسة  
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 ؟ أهمية مضادات األآسدةما  
 

خلية تعاني  1.000.000.000.000 إن آل خلية من خاليا جسم اإلنسان الذي يتكون من حوالي تريليون
وهذا الهجوم يترآز في الغالب على المادة . الواحد  هجمة من الجذور الحرة في اليوم 10.000من حوالي 

ويتراوح معدل تكرار التطفر الخلوي لدى . زيادة معدل التطفر م هو .األوقاتالوراثية ومن إحدى نتائج 
حدوث  أضعاف مقارنة باألطفال ، وهذه الطفرات تزيد من خطورة 9المتقدمين في السن بحوالي  األشخاص
أيضًا للهجوم بواسطة  باإلضافة إلى ذلك فإن األغشية الخلوية والبروتينات والدهون تتعرض. السرطان 

فإن الجسم يولد ما يعادل حوالي سبعة  لى مدى سبعين سنة اعتيادية من عمر اإلنسان ،الجذور الحرة وع
لذا فإن جسم اإلنسان يحتاج إلى دفاعات فعالة  . من الجذور الحرة) آيلو جرام  17.000( عشر طنًا 

  . في آل األوقات مضادة لألآسدة
 

الشقوق  لوالنيتروجين الفعا ألوآسجينوتعمل مضادات األآسدة على منع تكوين أو منع تأثير أصناف ا
والدهون ) وحدات المادة الوراثية ( النووية  داخل الجسم واللذين يؤديان إلى أضرار في األحماض حرةال

وتصنف المادة المضادة لألآسدة بأنها تلك المادة التي لديها القدرة  . والبروتينات والجزئيات الحيوية األخرى
القليل  آما أن. ، لذا فإن القليل من المادة المضادة لألآسدة ال بد أن يفقدها الجسم الحرة  على تثبيط الجذور

آافية لمنع هذا الضرر  من جزئيات مضادات األآسدة داخل جسم اإلنسان مثل بعض اإلنزيمات تكون غير
وقد أثبتت  .مهمة في الحفاظ على الصحة  تمامًا ، لذلك فإن األطعمة المحتوية على مضادات األآسدة تكون

  ) ج( و ) هـ (لها أهمية آمضادات لألآسدة مثل فيتامين  العديد من الدراسات أن بعض العناصر الغذائية
على طرد المواد المسرطنة من داخل الخاليا  وتعمل هذه المرآبات على منع تأآسد الخاليا الحية،وتعمل 

   السرطان وتحطيمها ومن ثم حماية هذه الخاليا من خطر
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  ؟)  ORAC( ما هو األوراك 
   Oxygen Radical Absorbance Capacity هو القدرة االمتصاصية لألوآسجين الراديكالي 

 

 تنصح منظمة الغذاء األمريكية تنصح بتناولو .وهي وحدة القياس لمضادات األآسدة في األطعمة المختلفة
 أوراك١,٠٠٠ناس ال يصل تناولهم حتى إلى أوراك  و لألسف وجد أن اغلب ال 5000إلى  3000 من

  . في الجدول هي في الجرام الواحد األرقامطبعا 
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  ؟) Acai Berry توت أألساي( ماهي فاآهة أألساي 

مترا و قطرها  20-15لتي يتم جمعها من أشجارها التي تنمو في أعماق غابة األمازون ،يصل طولها إلى هي الفاآهة البرية ا
  .سم 20-15من 

تربة غنية تنمو هذه أشجار توت األساي في غابات األمازون في المناطق التي تغمرها المياه والري من مياه نهر األمازون ب
  ، وجميع هذه المعادن تنقل عبر نهر األمازون من جبال األنديز )وم والمغنيسيوم والبوتاسي والفسفورالكالسيوم ( بالمعادن 

 الغذاء أطباءوهي أقوى فاآهة في العالم على حسب تصنيف  •

 .شجرة فاآهة توت أألساي توجد فقط في منطقة األمازون في البرازيل •

  :وذلك بتوافر العوامل التالية

 ليه طول السنةحرارة عا-1                          

 رطوبة عالية طول السنة-2                          

 )الدبال(تتغذي شجرة أألساي على المعادن باألنهار-3                          

 .وتوت أألساي صغيرة في الحجم، لكنها آبيرة في محتواها الغذائي  •

 حد ما فاآهة العنب إلىتشبه   •

منطقة  إلىذهبوا  الجنسية نمريكيياألباحثين ال اثنين من العلماء: (تعتبر غذاء رئيسي في البرازيل  •
 مزمنةأو  خطيرة أمراضاليعانون من أي  المنطقةسكان تلك  أناألمازون بالبرازيل فوجدوا 

 .األساسي هو أألساي غذائهمبأن السبب الرئيسي هو بأن  فوجدواأطفالهم آثر 
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  الذي يمّيز فاآهة أألساي عن بقية الفواآه ؟ما 
لكن قوة االساي ليست في محتواها من . بين جميع فواآه العالم األآسدةمعدل من مضادات  أعلىاالساي تحتوي على  أنيتضح لنا 
نالحظ وروات األخرى تتصّدر مجموعة الفواآه المضادة لألآسدة، ثّم تأتي آّل الفواآه والخض أخرىفقط فهناك مواد  األآسدةمضادات 

دراسة شهيرة قامت بها جامعة فلوريدا على حبوب االساي  هنالكأن مضادات األآسدة في أألساي هي ضعف ما نجده في أقوى فاآهة، 
لكن النتائج , اإلنسانهذه الدراسة تمت في مختبرات وليس في جسم . ٪ من خاليا سرطان الدم٨٦حبوب االساي قامت بقتل  أناتضح 
  لخيرتبشر با

  وماذا تحتوي للنصح بتناولها؟.. ما سّر أألساي
 توت أألساي تحتوي على األنثوسيانين بكثرة . •

من تكوين توت أألساي دهون، وأغلب تلك %  50و. وتحتوي على مادة األوميغا، وهي مادة ضرورية ومفيدة جدًا لإلنسان •
 9، وأوميغا 6، وأوميغا 3الدهون هي أوميغا 

نوعًا من األحماض األمينية، واألحماض هذه هي حجر األساس في بناء البروتين الذي يبني  19ى تحتوي توت أألساي عل •
 العضالت

، والتي تحافظ على صحة القلب والتي تكنس الكلسترول السلبي )الحميد(وتوجد في توت أألساي مادة الكلسترول اإليجابي   •
 أخرىة الكبد ليتكسر ويخرج منه آلسترول ايجابي مر إلىوتأخذ به 

 )E(، وفيتامين هـ ) C(ج .  3ب.  2ب. 1ب) . A(أ  اتتحتوي توت أألساي أيضًا على فيتامين •

 تحتوي على الكالسيوم والمغنيزيوم والبوتاسيوم والزنك،  •

 .غرامًا من األلياف 14غرام من توت أألساي تحتوي على  100باإلضافة إلى أّن آّل  •

 .للطاقة في جسم اإلنسانويحتوي على الكربوهيدرات وهو مصدر مهم  •

 .مما حير العلماء بإمكانية وجوده في فاآهة المماثل تماما لكمية البروتين اللي موجود بالبيض يحتوي على البروتين الحيواني •

 يحتوي على الفسفور  •

  يحتوي على الحديد الذي يدخل في ترآيب المادة الصباغية الحمراء المكونة للدم الهيموغلوبين •

  

  

  

  ة خري من العالجالوقاي
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  محتويات األساي
  

  

  األحماض األمينية

  

  

  

األحماض األمينية والبروتينات  
الموجودة في األساي مماثلة تماما   

لألحماض والبروتينات الموجودة 
وبعتبر البيض من أهم .في البيضة

المصادر لألحماض األمينية 
  والبروتينات

  

  

توجد في البيض والحبوب 
  والبقول

  

  

  

   9-6-3 أوميغا
  

  

واألوميغا واألحماض الدهنية 
نحصل عليها من خالل . األساسية

نظامنا الغذائي حيث أجسامنا ال 
تقليل تستطيع إنتاجها تساعد في 

االلتهاب ويمكن أن يوفر حماية 
ضد أمراض القلب والشرايين 

والتهاب المفاصل وأمراض الجلد ، 
  واالآتئاب والمزاج

  

فول ) زيت السمك( األسماك 
ر ذب, الجوز, )التوفو( الصويا
الزيتون والسمسم و الكتان

الفول و )زيت الزيتون(
السوداني وزيوت دوار 

   الشمس

  

  

  

  البروتين
  

  

يوفر لنا األساي مستوي 
عالي  وقياسي من البروتين 

من %  30الى  25حوالي 
  جك اليومياحتيا

  

يتوفر في اللحوم الحمراء 
البيضاء والسمك والبيض و

  والحليب ومنتجاتهوالحليب 

  

  

  

  الفسفور
  

يساعد على ترسب مادة 
الكالسيوم في العظام وهو 

المغذي للمخ آما أنه عنصر هام 
أساسي في ترآيب بالزما الدم 
فهو المقوي للذاآرة والمنشط 

  لألعصاب

  

 يتوفر في النخاع، البيض،
الدواجن والسمك والبيض 

النخالة، ثم الحليب والحليب 
والكبد والكلى والمأآوالت 

  البحرية

  

  

  

  الحديد 
  

  

يقوى جهاز المناعة ويرفع قدرة 
الجسم على مقاومة األمراض 
  ونقصه يسبب مرض  فقر الدم

  

الكبدة ، الكالوي ، القلب ، اللحوم 
الحمراء ، الدجاج ، السمك ، 

وليات المجففة البق صفار البيض ،
الفواآه الورقية والخضروات 

   المجففة
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  محتويات األساي

  

  

  

  األلياف الغذائية
  

هي الجدار الذي يغلف النباتات 
تساعد في في ووالفواآه 

التخلص من اإلمساك و تقليل 
نسبة الدهون في الدم و مرضى 
السكري و الوقاية من سرطان 

  القولون و السمنة

  

لبقول الخضراوات الطازجة وا
والحبوب والفواآه والقمع 

  والشعير والنخالة

  

  

  الكاربوهيدرا ت

  

هي أي من مكونات األغذية 
التي تتحلل إلى غلوآوز ، وهو 

نوع من السكر تستخدمه 
الآتساب الطاقة  وتحفز  الخاليا

  الخاليا للعمل

   

واألرز القمح و  الذرةر و الشعي
والشعير و البطاطس و 

اللبن    والخضرواتالمعكرونة  
  األلياف الغذائية العسل األرز

  

  

  

  

الكلسترول 
 أو الحميد اإليجابي

  

  
 هو عبارة عن مرآب عضوي

دهني من فصيلة االستيرويدات 
 وله اهمية حيوية آبيرة

حيث يدخل في ترآيب االغشية 
 البالزمية المغلفة للخاليا

بصورة رئيسية، لذلك تقوم 
بتصنيعه إذا لم يحصل  الخاليا
لجسم من مصدر عليه ا

  خارجي،

  

  

البيض والحوم الحمراء واأجبان 
  واأللبان

 

  

  

  الكالسيوم 

  

عنصر هام جدا لبناء العظام 
وتنظيم بعض واألسنان 

  العمليات الحيوية بالجسم

  

،  )وهو في الجبن أوفر(الحليب 
 سمك السردين والسلمون
  والخضروات الورقية

  

  

  

  المغنيسيوم

  

في تتجلى أهمية المغنيزيوم 
تنشيط الخمائر التي يتم بها 

تكوين الغليكوز وأهميته في نمو 
وله دور في  الخاليا وتكاثرها

  توصيل النبضات العصبية

  

األجزاء النباتية الخضراء وفي 
البندق واللوز والمشمش 

  والتمور
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  محتويات األساي

  

  

  البوتاسيوم
  

  

فوائده أهميته في نمو الخاليا 
 ضروري لألعصاب. وتكاثرها

 والقلب والشرايين والعضالت
ضروري لعمل الكثير من 
  األنزيمات وضروري للنمو

  

القرنبيط والموز الجرز والقرع 
والطماطم األفوآادو والبرتقال 

األجزاء النباتية  والمكسرات و
والعسل األسود  الخضراء

  والبطاطس 

  

  

  

 )الخارصين( الزنك
  

هام لنمو الخاليا وانقسامها آما 
أجل التمتع بجهاز أنه هام من 

مناعي صحي واللتئام الجروح 
يساعد في عالج مشاآل الدورة 

وضبط مستوى السكر  الشهرية
في الدم وقد يحمي الزنك من 

العشى الليلي ومن إصابة العين 
  .بالمياه الزرقاء

  

اللحوم وخاصه اللحوم الحمراء 
والمكسرات والمحار  والبيض 

والخبز ومنتجات األلبان 
  والحبوب

  

  

 A)(تامين أ يف
  

  
ب دورا يلعيذوب في الدهون 

، نمو مهما في تقوية النظر
 االنقسامالعظم، اإلنجاب، 

الخلوي ويساعد على تنظيم 
  نظام المناعة

, البيض، الحليب، والكبدصفار 
الحليب  ,زيت السمك, الجبن 

الخالي من الدهن 
البطاطا و شمامال ,الخس,الجزرو

  الحلوة، والسبانخ

 

  

  B1)(١ب تامينيف

يساعد الجسم بتحويل الطعام 
الى طاقة ومساعد اولي في 

القلب والمخ  وظائفتحسين 
وعمل  والجهاز العصبي
  العضالت 

اللحوم الحمراء والبيضاء ، 
جنين القمح و الحبوب الكاملة و 

 سمكو األلبان والالبقول 

  

  

  

B2)(٢تامين بيف
  

  

يلعب دورا هاما في التفاعالت 
تتم في الخاليا اإلنزيمية التي 

واألنسجة التي تحمي من 
 األآسدة ومهم جدا للنمو الخلوي 

  

 اللحوم الحمراء والبيضاء ،
و  الجبنالحبوب الكاملة و

لخضراوات الورقية األلبان و ا
  والبلح والبيض لكبدوا

  

  

 B3)(٣تامين بيف
هو تميم اإلنزيمات المضادة 

  في جسم اإلنسان لألآسدة
 القروح التقليل ويساعد في

والتهاب األعشية المخاطية 
والتقليل من  والتهاب اللسان

  األعراض النفسية

  

و اللحوم الحمراء والبيضاء 
و األلبان   الكبد والخميره

الحبوب الكاملة والخضروات و
  والمكسرات والبيضوالبقول 
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  محتويات األساي

  

  

 C)(تامين ج يف
  

هو من الفيتامينات التي تذوب 
أهمية في نمو في الماء، وله 

األنسجة الرابطة والعظام 
وعالج الجروح ووظائف 

الدموية ويعزز  األوعية
  امتصاص الحديد

  

الفلفل ،  البروآولي،  البقدونس
،  الفراولةالبارد ،  األخضر
،  عصير الليمون،  البرتقال
  اللفت،  القرنبيط،  البابايا

  

  

 E)(تامين هـ يف
  

 وظيفتهيذوب في الدهون 
األساسية يعمل آمضاد لألآسدة 

يساعد ويحسن الدورة الدموية و
و حماية الرئة من  اإلنجابفي 
تلوث ويساعد على نقاوة  آي

  البشرة وتقوية األظافر

  

زيت الزيتون  -بذور الحنطة
األوراق  -المكسرات -والزيتون

  الذرة  -النباتية

  

 

  

  

 اإلنثوسيانين
  

عن  المسئولةوهي المادة 
الصبغة في آثير من النباتات 

  واألزهار
 مضاد قوي جدا لاللتهابات

تخفيف من تساعد على الو
مستويات السكر في الدم التي 

تسبب ارتفاع المضاعفات لدى 
 مرضى السكري

يوسع األوعية الدموية  
 والشرايين الى معدلها الطبيعي

يساعد على استرخاء األوعية و 
 الدموية والشرايين 

 يقوي عضلة القلبو 
  الشيخوخة ومكافحه

  

الكرز  –التوت  -العنب األحمر
  الفراولة –الرمان –

  

  

ضعف  30األساي يحتوي على 
األنثوسيانين الموجود بالعنب 

  األحمر

 

  

  غذاء متكامل أألساي
لقد رأينا محتويات األساي وفوائدها العظيمة والجمة التي توجد في جميع المواد الغذائية  •

ن الطبيعية وتخيل بأنك تريد تحصل على آل هذه الفوائد واألغذية في يوم واحد ولكن ل
تستطيع بأن تتناولها جميعها في نفس الوقت  لذلك آل ما ال تستطيع تناوله متواجد في 

  عصير زادلي أساي المكمل الغذائي لإلحتياجك اليومي

 فواآه 5مل من عصير زادلي أساي تعادل  30 •
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  ما هي مكونات عصير زادلي أساي ؟
  %  100 طبيعي •

 )نقي ( أساي %  85أآثر من  •

 )نقي( أناناس وآرز%  15 •

  )آسدة، طارد للعفن، مفيد للمفاصلاألناناس مضاد أ( •

  )الكرز مضاد أآسدة( •

 ماء وال سكر وال نكهات و ألوان اصطناعية إضافةمن غير  •

  .مواد حافظه و خالي من الكافين بدون •

  مراحل حصاد  أألساي
أوراك في الجرام الواحد مما يجعلها تأآسد  167تتميز فاآهة أألساي بمعدل عالي من مضادات األآسدة 

بيل المثال التوت الطائفي ال نستطيع فعلى س..ساعات من وقت حصادها 7الى  5وتفقد فوائده من خالل 
ساعة وفي األغلب تجده  24الحصول عليه آفاآهة ألن األوراك نسبته عاليه نسبيا ولذلك تتأآسد في خالل 

  .في األسواق آعصير

  ما هي نسبة مضادات األآسدة في زادلي أساي؟
ينصح و عربي تقريبامل بما يعادل فنجان قهوة  30لكل  أوراك 4800عصير زادلي أساي يحتوي على 

وبالتالي تقل نسبة مضادات  آثيرةثم يتعرض اإلنسان بعد ذلك لمسببات أآسدة  مل في الصباح 30بأخذ 
  .توازن نسبة مضادات األآسدة في الجسم بشكل يوميمل بالليل لكي ت 30األآسدة فيعود بتناول 

 ماهي اآلثار الجانبية لهذا المشروب ؟
، وهذا %100ب أيًا من شرائح المجتمع وجميع األعمار، ألّنه طبيعيال يضّر استخدام هذا المشرو •

واليابان، ومن المالحظ أّن هذه البالد  أمريكا أستراليا، ،أوروبافي المشروب ينتشر اآلن بكثرة 
 .تشتهر بالتطّور والتقّدم العلمي في آّل المجاالت

 .هواحدهللا الحمد لم تصلنا أي شكوى بيعت ألوف البكجات من زادلي أساي و •
  

 عصير زادلي أساي مكمل غذائي عضوي وليس دواء


