︨︀﹛﹢︀ ﹡︀م ︻﹚﹝︀﹫﹎ ﹩ه ﹞︣﹜ ﹎﹚ ﹩ا︨️ ︩﹫︋ .از ﹨︤ار ︨︀ل
ا︨️ ﹋﹤ ︋︪︣ از ا︀﹫﹎ ﹟ه ا︨︐﹀︀ده ﹞︀﹝﹡ ﹩︡ .ا︋︀﹠﹫︨ ﹩﹚︻ ﹢
در ﹋︐︀ب ﹨ـــ︀ی ︠ــــ﹢د ︋﹤ آن ا︫ــــ︀ره ﹋︣ده و ︠ـــ﹢اص آن را
︋︣ ︫﹝︣ده ا︨️ .از ﹞︣﹜ ﹎﹚ ﹩در ︵︉ ︨﹠︐︣︋ ﹩ای در﹞︀ن
ا︠︐﹑﹐ت د︨︐﹍︀ه ﹎﹢ارش ﹞︀﹡﹠︡ ﹡﹀ و ا︨︀ل و ︋﹤ ︮﹢رت
︾︣︾︣ه در ︋︊ــــ﹢د ا﹛︐ـــ︀ب د﹨ـــ︀ن و ﹚ــــ﹅ و ︠︣﹡﹢︤ی ﹛︓﹤
ا︨︐﹀ــــ︀ده ﹞︫ ﹩ــــ﹢د .ا﹞ــــ︣وزه ﹞ـــ︣﹜ ﹎﹚ــــ﹠︻ ﹤︋ ﹩ــــ﹢ان
آ﹡︐ـــ︣︐﹋︀︋ ﹩ـــ︀ل﹇ ︡︲ ،ــــ︀رچ ︡︲ ،وـــ︣وس︺︑ ︡︲ ،ـــ︣ق،
︎︀﹫ــــ ﹟آور﹡︡ه ﹁︪ــــ︀ر ︠ـــــ﹢ن ︡︲ ،ا﹛ــــ︐ــــ︀ب﹇ ،ـــ︀︋︰،
ا﹁︤ا︩ د﹨﹠︡ه ا︫︐︀ و ﹞︡ر ﹞﹢رد ا︨︐﹀︀ده ﹇︣ار ﹞﹫﹎ ﹩ــ︣د.
ا︻ ﹟ـ︭ــــ︀ره از ︎﹫﹊ـــــ︣ رو︪ــــ﹎ ﹩ـ﹫ــــ︀ه ﹞ــــ︣﹜ ﹎ـ﹚ـــــ﹩
"︫︡ ﹤﹫︑ "Salvia ofﬁcinalisه ا︨️ ﹋﹤ در ﹞︤ارع ︫︣﹋️
دارو ﹩زرد︋﹠︡ ﹋︪️ و ﹁︣آوری ﹞︣﹎ ﹩دد.
﹞﹢رد ﹞︭︣ف
﹋﹝﹉ ︋﹤ ︋︊﹢د ︑︊︀ل
﹞﹢اد ﹞︔﹣ـ︣
︑﹢︗﹢ن
او﹛︀﹡﹫﹉ ا︨﹫︡
﹞﹊︀﹡﹫︧﹜ ا︔︣
او﹛︀﹡﹫﹉ ا︨﹫︡ ﹞﹢︗﹢د در ︻︭︀ره ﹞︣﹜ ﹎﹚﹩﹝︧﹫﹡︀﹊﹞ ︀︋ ﹩
﹞︪︀︋﹤ ا﹠︐︣﹁︣ون آ﹛﹀︀ ︨︊︉ ا︠︐﹑ل در ﹨﹝︀﹡﹠︨︡︀زی
و︣وس ﹨︣︎︦ ︨﹫﹝︍﹚﹊︦ ﹡﹢ع  1و در ﹡︐﹫︖﹤ ﹞︀ر ﹞︣ا﹏
او﹛﹫﹤ ︣︠﹤ ︻﹀ ️﹡﹢زا ﹩آن ﹞﹢︫ ﹩د.

︻︭︀ره

﹎﹫︀ه ︨︀﹛﹢︀
Salvia ZB

﹋ـ﹝ـــــــــ﹉ ︋﹤ ︋ـــ︊ــــــــــــ﹢د ︑︊ـــــــــــــ︀ل

﹡︐︀︕ ﹞︴︀﹛︺︀ت ﹡︪︀ن ﹞ ﹩د﹨︡ ﹋﹤ ︻︭︀ره ا︀﹫﹎ ﹟ه در ز﹞︀ن
ا︑︭︀ل و︣وس ︋﹤ ︨﹚﹢ل ﹨︀︡︑ ︀︋ ،ا︠﹏ در ︎ ︩︫﹢و︣﹩﹡﹢
و︣وس از ا︑︭︀ل و ورود و︣وس ︋﹤ دا︠﹏ ︨﹚﹢ل ﹨︀ی
﹞﹫︤︋︀ن و آ﹛﹢ده ﹋︣دن آن ﹨︀ ︗﹚︣﹫﹎﹢ی ﹋︣ده و ﹞︩﹨︀﹋ ︉︗﹢
︑︪﹊﹫﹏ ︎﹑ک و︣و︨﹢︫ ﹩﹞ ﹩د )در ا︀︺﹛︀︴﹞ ﹟ت︀︭︻ ،ره
﹎﹫︀ه ︨︀﹛﹢︀ در در﹞︀ن ︻﹀ ️﹡﹢را︗︺﹤ ﹨︣︎︧ ﹩ا︔︣ات ﹞︪︀︋﹤
آ︨﹫﹊﹚﹢و︣ ﹡︪︀ن داده ا︨️(.
﹨﹝︙﹠﹫︀︊﹫﹋︣︑ ﹟ت ﹁﹠﹢︗﹢﹞ ﹉﹫﹛﹢د در ﹎﹫︀ه ﹞︣﹜ ﹎﹚︡﹠﹡︀﹞ ﹩
﹁﹑و﹡﹢﹫︡﹨︀ ︀﹨ ﹟﹡︀︑ ،و ﹞︪︐﹆︀ت ﹋︀﹁﹫﹉ ا︨﹫︡ ︋︀ ا︫︽︀ل
﹋︣دن ر︨︍︐﹢ر﹨︀ی ﹞﹢︗﹢د در ︨︴ و︣وس از ا︑︭︀ل
و︣وس ︋﹤ ︨﹚ــ﹢ل ﹨ــــ︀ی ﹞﹫︤︋︀ن ︗﹚ــ︣﹫﹎﹢ی ﹋︣ده و ﹞ــ︉︗﹢
︾﹫︣ ﹁︺ــــ︀ل ︫︡ن و︣وس ﹨︣︎︦ ︨﹫﹝︍﹚﹊︦ ﹞︫ ﹩ـــــ.︡﹡﹢
﹞﹆︡ار و ﹡﹢ه ﹞︭︣ف
︀︋ 3ر در روز ︎﹠︊﹤ را ︋﹤ ﹁︣آورده آ︾︪︐﹤ ﹋︣ده و در ﹞﹏
︑︊︀ل ﹇︣ار د﹨﹫︡.
دوره ﹞︭︣ف
︎﹫︪﹠ــــ︀د ﹞︫ ﹩ــــ﹢د ﹞︭ــــ︣ف ﹁ــــ︣آورده ﹨﹝ـــــ︤﹞︀ن ︋︀
︫ـــ︣وع ﹡︪ـــ︀﹡﹤ ﹨ــــ︀ی ︑︊ـــ︀ل آ︾ـــ︀ز ︫︡ه و ︑︀ ︭ـــ﹢ل ﹡︐﹫︖﹤
﹞︴﹚﹢ب ادا﹞﹤ ︀︋︡.
﹡﹊︀ت ﹇︀︋﹏ ︑﹤﹫︮﹢
ا︣﹁ ﹟آورده ︋︀︡ ︋﹤ ︮﹢رت ﹞ ﹩︺︲﹢ا︨︐﹀︀ده ﹎︣دد ،از
︠﹢ردن آن ا﹋﹫︡ ًا ︠﹢دداری ︫﹢د.
دور از د︨︐︣س ﹋﹢د﹋︀ن ﹡﹍︡اری ︫﹢د.

︫︣ا︳ ﹡﹍︡اری
در ︗︀ی ︪︠﹉ و ︑︀ر﹉ و در د﹞︀ی ﹞﹫︳ )﹋﹝︐︣ از  25در︗﹤
︨︀﹡︐︣﹎ ﹩اد( ﹡﹍︡اری ︫﹢د.
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︑︀︭︻ ︡﹫﹛﹢ره ﹞︣﹜ ﹎﹚︃︑ ︀︋ ﹩﹫ـ︡ وزارت ︋︡ا︫️ ،در﹞ـ︀ن
و آ﹞ــ﹢زش ︎ــ︫︤﹊︮ ﹩ــــ﹢رت ﹎ـــ︣﹁︐﹤ و دارای ︎ـــــــ︣وا﹡ـ﹤
︑ـــــ﹝︫ ﹤︋ ︡﹫﹛﹢ـــــ︀ره )-002ز-ب(-79-م و ا︨︐ـــــ︀﹡︡ارد
﹋︀ر︠︀﹡﹤ ای .︫︡︀︋ ﹩﹞ 65/81/00002

Salvia ZB

﹞︭ـــ︣ف ﹋﹠﹠ــ︡ه ﹎ـ︣ا﹞ ﹩ا﹝﹫﹏ info@zardband.com
آ﹞︀ده ︎︢︣ش ﹨︣﹎︀﹠︪﹫︎ ﹤﹡﹢د و ا﹡︐﹆︀د ︫﹝︀ ﹞.︫︡︀︋ ﹩
﹛︴﹀ـ ً︀ ︋︀ ﹞︀ در ︑﹝︀س ︋︀︫﹫︡ www.zardband.com
︑﹚﹀ ﹟د﹁︐︣ ︑︣ان021_22926068_22926069 :

