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MITO ORGANELLES

يشّكل العمر عامل خطر 
رئييس لعدد كب¨ من األمراض. مع 

مستخلصات الخاليا من منتجات ال 

(MO) ¾كنك تأجيل حدوث 

الشيخوخة بشكل كب¨، هذه املنتجات 

âلك تأث¨ت ونتائج مفيدة وقوية عىل 

مجموعة واسعة من األمراض، وتحقق 

وظائف وفعالية تنشيط مذهلة. هذا 

املنتج يفتح حقبة جديدة من الطب 

الجزيئي الحيوي التجديدي.  

ما هو MO؟

هــو منتــج مزيــج مــن العــالج الخلــوي وطــب امليتوكوندريــا. âتــد وتتوســع 

ــا  ــق فرًص ــاق العــالج التجــددي وتختل ــدات آلف مجموعــة ال MO مــن الببتي

جديــدة للمÕرســÉ الطبيــÉ يف مكافحــة الشــيخوخة وطــب التجميــل. يحتــوي 

ــة، وبشــكل  ــدات الخلوي ــن الببتي ــي صــايف م ــط نق ــج ال MO عــىل خلي منت

ــم اســتخالصه مــن  ــث يت ــا، حي ــا مســتخلص امليتوكوندري ــب عليه خــاص يغل

أجل تحفيز تجديد الخاليا الرسيع واستعادة الوظيفة الطبيعية.

تتحدى وتكبح شيخوخة الخاليا، االنحطاط أو التموت، الشيخوخة، واملرض

ــه الســعي املســتمر واملتواصــل واملنتظــم يف التحــدي للشــيخوخة واملــرض.  أنّ

وقــد تــم تحقيــق انجــازات علميــة هائلــة يف فهــم آليــات حــدوث الشــيخوخة, 

 Éدعــى الباحثــ Õوخاصــة شــيخوخة الخاليــا, يف العقــود القليلــة املاضيــة، مــ

اىل ربــط طــول العمــر البــرشي والصحــة بوظيفــة امليتوكوندريــا. حيــث لوحــظ 

تحطــم للميتوكوندريــا كلــÕ تقــدم االنســان بالعمــر مــÕ أعتــرب الباحثــون هــذا 

االنخفــاض للميتوكوندريــا مرتبــط âامــا" بتقــدم العمــر، وخلصــوا اىل نتيجــه 

 70 العمــر  مــن  يبلــغ  رجــل  أنســجة  أن  مفادهــا: 

عامــا تحتــوي عــىل ٪95 مــن امليتوكوندريــا املتــرضره، باملقارنــة بحالــه أخــرى, 

حيــث تبــÉ ان الــرضر اليذكــر يف عمــر 5 ســنوات. أن آالف التقاريــر العلميــة 

واالبحــاث ربطــت رضر وتــأذي ونقــص امليتوكوندريــا بغالبيــة األمــراض 

التنكســية، Æــا يف ذلــك مــرض الزها¾ــر (الخــرف املبكــر) والســكري وأمــراض 

القلب واألوعية الدموية والسمنة والرسطان.

ملاذا الخصوصيه للعضو, الخصوصيه العضويه؟

عــىل الرغــم مــن أن مكونــات معظــم الخاليــا هــي متشــابهة، اال أنّهــا ال تــزال 

تختلــف حســب الوظيفــة التــي تقــوم بهــا الخليــة. أن مورفولوجيــة وشــكل 

الخليــة ووظيفتهــا تحــدد االختالفــات يف بنيتهــا األساســية وعددهــا وتنوعهــا 

مــن العضيــات ومحتــوى املــواد الحيويــه النشــطة فيهــا. يتــم غالبــا" تجميــع 

ــا" أو تراكمهــا داخــل أنســجة محــددة بالجســم.  بعــض املــواد الفعالــة حيوي

ــة  ــزال مجموع ــ¨، ال ت ــة والتأث ــن الفعالي ــد م ــىص ح ــق أق ــل تحقي ــن أج م

ــا وهــو - "العضــوـ  إىل ـ  ــادئ الرئيســية للعــالج بالخالي ــع أحــد املب MO تتب

العضو.

أن االختالف يف مكونات الببتيد واألعضاء املستهدفة يؤدي إىل وظيفة 

مختلفة 

يعتمــد االختــالف يف وظائــف الخاليــا املختلفــة يف الجســم فقــط عــىل شــكل 

الخاليــا وعــدد العضيــات املوجــودة بداخلهــا، بــل يعتمــد أيًضــا عــىل اإلشــارات 

ــات, وتحــدد وظيفــة  ــة، التــي توفــر االتصــال بــÉ العضي والعالمــات الببتيدي

الخلية.

تســتقبل امليتوكوندريــا إشــارات مــن النــواة عــىل شــكل ببتيــدات ومجموعــه 

ــا مــن  ــة التــي تســتخدم الحقــا" مــن قبــل امليتوكوندري مــن املــواد الكيميائي

أجــل تنظيــم نشــاطها إلنتــاج الطاقــة، ومــن اجــل تنظيــم دورة الخليــة، 

ــايل  ــا، وبالت ــع شــيخوخة تلــك الخالي ــا وتجديدهــا، ومن ــر الخالي ــز تكاث وتحفي

âنع انحالل وموت الخاليا املنظم

عندمــا تحــدث أو تبــدأ الشــيخوخة، فــأن قــوة وحجــم تلــك اإلشــارات 

املذكــوره اعــاله إىل امليتوكوندريــا تبــدأ باالنخفــاض. فتعتــرب امليتوكوندريــا هــذا 

الــيشء كأمــر إليقــاف العمــل والوظيفــه وترســل إشــارات معاكســه إىل نــواة 

الخليه ببدء موت الخاليا املربمج وتثبيط تكاثر الخاليا وموت الخاليا.

وهنــا يكــون مفتــاح الحــل هــو اعــادة تجديــد قــوة اإلشــارات التــي تتلقاهــا 

امليتوكوندريــا، وبالتــايل تجديــد نشــاط امليتوكوندريــا، ومــن ثــم تنشــيط 

ــة  ــا واألنســجة ككل. هــذا هــو الهــدف الرئيــيس وآلي وإعــادة تنشــيط الخالي

عمل وتأث¨ مجموعة MO من الببتيدات.



الغشاء الخارجي: يتكون من طبقات ثنائية الفوسفوليبيد والربوتينات، وكذلك 

يحتوي عىل إنز¾ات تتحكم يف عملية التمثيل الغذاÂ أو االستقالب لألحÕض 

الدهنية واألكسدة.

الفراغ الغشاÂ البيني - يحتوي عىل cytochromes (الربوتينات الصباغيه).                                     

الغشاء الداخيل: يحتوي عىل بروتينات مع خمسة أنواع من الوظائف - أداء 

وظيفة الفسفرة التأكسدية، تحفيز انزيم ATP، نقل وتسهيل مرور 

الربوتينات، انصهار وانشطار امليتوكوندريا، يحتوي عىل Æ ،phospholipidsا 

.cardiolipin يف ذلك

ال (Cristae) سطح التمدد أو التوسع - تحفيز إنتاج (ATP)، كلÕ كان سطح 

التمديد ((Cristae)) أكرب، كلÕ تم إنتاج املزيد من الطاقةـ                                                                                                    

النسيج الغشاÂ: 1500 ببتيدات وبروتينات، ريبوسومات، 13 ببتيدات 

امليتوكوندريا، mtDNA يتكون من 16،569 زوج من النيوكليوتيدات، 22 

.tRNA ،2 RNA

هيكل او بنية امليتوكوندريا (املتقدرات أو املصورات الحيويه)
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مستخلصات الخاليا فائقة التصفيه/ بيبتيدات النانو
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أن (MO) يؤدي وظائف: تنشيط، استعادة، تجديد، تنظيم وسحب السموم يف

ح£ أن الببتيدات نانو (فائقة الرتشيح أو التصفيه) هي مكمله

 ,(MO) والبيبتيد (Nano Peptides) يف مستخلصات الخاليا فائقة التصفيه/ البيبتيدات Éمقارنه يف محتوى الربوت :Éمن اليسار لليم

تظهر تفوق واضح لبيبتيد ال (MO) من ناحية محتواه العايل من الربوتÉ, ومن ناحية جودة املتعضيات النشطه التي يحتويها. 

 Nano) بيبتيــدات باملقارنــه مــع   (MO) البيبتيــد

Peptides) أو مستخلصات الخاليا فائقة التصفيه:
بينــÕ تلعــب مســتخلصات الخاليــا الفائقــة الرتشــيح دوًرا 

ــة ووظيفتهــا، فــأن  رئيســيًا يف اســتعادة فســيولوجيا الخلي

ــا أكــرب يف تنشــيط األعضــاء واســتعادة  MO أظهــرت تفوقً

ــا مــن  وظائفهــا الطبيعيــة وتنشــيط بنيــة وتركيــب الخالي

خــالل مكوناتهــا املفيــده النــادره وصيغتهــا الرائعــه. يحتــل 

ــوي,  ــي الحي ــب الجزيئ ــه األوىل يف الط ــوم املرتب MO الي

ــي  ــة الت ــه العالي ــده وفعاليت ــه الفري ــالل مكونات ــن خ م

تصل إىل مستوى كفاءة الخاليا الحية.

ما هو MO؟

هــو منتــج مزيــج مــن العــالج الخلــوي وطــب امليتوكوندريــا. âتــد وتتوســع 

ــا  ــق فرًص ــاق العــالج التجــددي وتختل ــدات آلف مجموعــة ال MO مــن الببتي

جديــدة للمÕرســÉ الطبيــÉ يف مكافحــة الشــيخوخة وطــب التجميــل. يحتــوي 

ــة، وبشــكل  ــدات الخلوي ــن الببتي ــي صــايف م ــط نق ــج ال MO عــىل خلي منت

ــم اســتخالصه مــن  ــث يت ــا، حي ــا مســتخلص امليتوكوندري ــب عليه خــاص يغل

أجل تحفيز تجديد الخاليا الرسيع واستعادة الوظيفة الطبيعية.

تتحدى وتكبح شيخوخة الخاليا، االنحطاط أو التموت، الشيخوخة، واملرض

ــه الســعي املســتمر واملتواصــل واملنتظــم يف التحــدي للشــيخوخة واملــرض.  أنّ

وقــد تــم تحقيــق انجــازات علميــة هائلــة يف فهــم آليــات حــدوث الشــيخوخة, 

 Éدعــى الباحثــ Õوخاصــة شــيخوخة الخاليــا, يف العقــود القليلــة املاضيــة، مــ

اىل ربــط طــول العمــر البــرشي والصحــة بوظيفــة امليتوكوندريــا. حيــث لوحــظ 

تحطــم للميتوكوندريــا كلــÕ تقــدم االنســان بالعمــر مــÕ أعتــرب الباحثــون هــذا 

االنخفــاض للميتوكوندريــا مرتبــط âامــا" بتقــدم العمــر، وخلصــوا اىل نتيجــه 

 70 العمــر  مــن  يبلــغ  رجــل  أنســجة  أن  مفادهــا: 

عامــا تحتــوي عــىل ٪95 مــن امليتوكوندريــا املتــرضره، باملقارنــة بحالــه أخــرى, 

حيــث تبــÉ ان الــرضر اليذكــر يف عمــر 5 ســنوات. أن آالف التقاريــر العلميــة 

واالبحــاث ربطــت رضر وتــأذي ونقــص امليتوكوندريــا بغالبيــة األمــراض 

التنكســية، Æــا يف ذلــك مــرض الزها¾ــر (الخــرف املبكــر) والســكري وأمــراض 

القلب واألوعية الدموية والسمنة والرسطان.

ملاذا الخصوصيه للعضو, الخصوصيه العضويه؟

عــىل الرغــم مــن أن مكونــات معظــم الخاليــا هــي متشــابهة، اال أنّهــا ال تــزال 

تختلــف حســب الوظيفــة التــي تقــوم بهــا الخليــة. أن مورفولوجيــة وشــكل 

الخليــة ووظيفتهــا تحــدد االختالفــات يف بنيتهــا األساســية وعددهــا وتنوعهــا 

مــن العضيــات ومحتــوى املــواد الحيويــه النشــطة فيهــا. يتــم غالبــا" تجميــع 

ــا" أو تراكمهــا داخــل أنســجة محــددة بالجســم.  بعــض املــواد الفعالــة حيوي

ــة  ــزال مجموع ــ¨، ال ت ــة والتأث ــن الفعالي ــد م ــىص ح ــق أق ــل تحقي ــن أج م

ــا وهــو - "العضــوـ  إىل ـ  ــادئ الرئيســية للعــالج بالخالي ــع أحــد املب MO تتب

العضو.

أن االختالف يف مكونات الببتيد واألعضاء املستهدفة يؤدي إىل وظيفة 

مختلفة 

يعتمــد االختــالف يف وظائــف الخاليــا املختلفــة يف الجســم فقــط عــىل شــكل 

الخاليــا وعــدد العضيــات املوجــودة بداخلهــا، بــل يعتمــد أيًضــا عــىل اإلشــارات 

ــات, وتحــدد وظيفــة  ــة، التــي توفــر االتصــال بــÉ العضي والعالمــات الببتيدي

الخلية.

تســتقبل امليتوكوندريــا إشــارات مــن النــواة عــىل شــكل ببتيــدات ومجموعــه 

ــا مــن  ــة التــي تســتخدم الحقــا" مــن قبــل امليتوكوندري مــن املــواد الكيميائي

أجــل تنظيــم نشــاطها إلنتــاج الطاقــة، ومــن اجــل تنظيــم دورة الخليــة، 

ــايل  ــا، وبالت ــع شــيخوخة تلــك الخالي ــا وتجديدهــا، ومن ــر الخالي ــز تكاث وتحفي

âنع انحالل وموت الخاليا املنظم

عندمــا تحــدث أو تبــدأ الشــيخوخة، فــأن قــوة وحجــم تلــك اإلشــارات 

املذكــوره اعــاله إىل امليتوكوندريــا تبــدأ باالنخفــاض. فتعتــرب امليتوكوندريــا هــذا 

الــيشء كأمــر إليقــاف العمــل والوظيفــه وترســل إشــارات معاكســه إىل نــواة 

الخليه ببدء موت الخاليا املربمج وتثبيط تكاثر الخاليا وموت الخاليا.

وهنــا يكــون مفتــاح الحــل هــو اعــادة تجديــد قــوة اإلشــارات التــي تتلقاهــا 

امليتوكوندريــا، وبالتــايل تجديــد نشــاط امليتوكوندريــا، ومــن ثــم تنشــيط 

ــة  ــا واألنســجة ككل. هــذا هــو الهــدف الرئيــيس وآلي وإعــادة تنشــيط الخالي

عمل وتأث¨ مجموعة MO من الببتيدات.

االختالف يف عدد وتوزع عضيات الخلية يف خلية الدماغ (يف األعىل) وخلية الكبد (يف األسفل)



هيكل او بنية امليتوكوندريا (املتقدرات أو املصورات الحيويه)

امليتوكوندريا هي عبارة عن "محطة الطاقة" للخلية, ووظيفتها الرئيسية هي 

إنتاج ATP (أدينوزين ثال¥ الفوسفات تختزن فيه الطاقه).

امليتوكوندريا تدخل يف دورة استقالب حمض الب¨وفيت (حمض 

كيتوكربوكسييل مهم يف العمليات الحيويه), ودورة حمض السرتيك (دورة 

كريبس)، ولها دور مهم يف إنتاج NAD والفسفرة التأكسدية (سلسلة نقل 

اإللكرتون).

تخزن امليتوكوندريا أيونات الكالسيوم وتحافظ عىل تركيزها الصحيح داخل 

الخلية.

امليتوكوندريا هي املسؤولة عن أرسال االشارات واالوامر داخل الخلية، 

وتنظم عملية تحطم او انحالل الخاليا والتكاثر الخلوي، وكذلك موت 

الخاليا. املوت غ¨ الطبيعي للخاليا بسبب ضعف امليتوكوندريا ¾كن أن 

يؤثر عىل وظيفة العضو بالكامل.

 (Âاالستقالب الغذا) Âتساهم امليتوكوندريا بشكل مبارش يف التمثيل الغذا

للدهون والكربوهيدرات، وتصنيع الهرمونات الست¨وئيديه (Æا يف ذلك 

التستوست¨ون واإلسرتوجÉ)، كذلك تشارك يف تركيب أجزاء من 

.Éالهيموغلوب

تحتوي امليتوكوندريا املوجوده يف خاليا الكبد عىل إنز¾ات تعمل عىل إزالة 

سموم األمونيا.

وظيفة امليتوكوندريا (املتقدرات أو املصورات الحيويه)

االفراز واالطراح الرسيع عن طريق الكليه

تعتمد عىل وظائف الكىل

وظيفة امليتوكوندريا (املتقدرات أو املصورات الحيويه)

تعتمد عىل محتوى الخليه من املستقبالت املعقده G-CSF / ورسعة تحطم 

هذه املستقبالت فيها.

تعتمد كذلك عىل عدد الخاليا البيضاد املعتدله 

التصفيه واالطراح عن طريق الخاليا النرتوفيليه املعتدله

بالنســبه لســالمة مجموعــة منتجــات (MO range) فهــذه املنتجــات آمنــه جدا. 

ومــن النــادر أن نالحــظ ردود فعــل تحسســية لهــذه املنتجــات. حتــى أن 

حدثــت أعــراض تحسســيه، فهــي خفيفــة ومــن الســهل التحكــم فيهــا مــن قبــل 

أي طبيب مÕرس.

السالمه واالمان 

الطريــق الرئيــيس للتخلــص مــن املنتــج, هــو عــن طريــق الكليــة التــي تطــرح 

الجرعة الكامله املأخوذه وذلك يف غضون 18 ســاعة. ومع ذلك، تظهر الدراســات 

أنــه يف الحيوانــات التــي تكــون فيهــا الكليــه مســتأصلة, هنــاك طريــق ووســيله 

فعالــه آخــرى للتخلــص مــن مخلفــات هــذه املنتجــات تشــبه طريقــة االطــراح 

يف الكىل تسمى (طريقة االطراح عن طريق الخاليا النرتوفيليه املعتدله).

االطراح والتخلص من املنتج من الجسم 

 (MITO ORGANELLES) أن بيبتيــدات مســتخلص امليتوكوندريــا العضويــه

هــي مجموعــة طبيعيــة وآمنــة مــن املنتجــات التــي تكمــل العالجــات 

املســتخدمة يف تدبــ¨ غالبيــة األمــراض واالضطرابــات التاليــه: اضطرابــات الغــدد 

الصــÕء، التمثيــل واالســتقالب الغــذاÂ، أمــراض الجهــاز العصبــي، أمــراض 

ــة،  ــص املناع ــراض نق ــة، أم ــد الدهني ــراض الكب ــة، أم ــة الدموي ــب واألوعي القل

ــك فــأن  ــة، وعــدد ال يحــىص مــن االمــراض االخــرى. كذل ــكىل املزمن أمــراض ال

(االدينوزيــن   ATP انتــاج  وتحفيــز  تعزيــز  يف  تســاهم   MO الببتيــدات 

ــايل  ــر، وبالت ــو، والتكاث ــوي، والنم ــس الخل ــÉ التنف ــفات)، وتحس ــال¥ الفوس ث

بشــكل   MO ال منتــج  ينظــم  بأكملــه.  الحــي  الكائــن  وظيفــة   Éتحســ

فعــال عمليــة التمثيــل الغــذاÂ عــىل املســتوى تحــت الخلــوي والخاليــا الفرعيــه 

̈ا إيجابيــا فعاال"عــىل محتــوى الكوليســرتول والشــحوم  الثانويــه, مــÕ يؤثــر تأثــ

ــا لألنســولÉ، ويزيــل منتجــات  ــدم، ويرفــع مــن حساســية الخالي ــة يف ال الثالثي

االكســده الناجمــه عــن الضغــوط املزمنــه، ويســتعيد ويجــدد تحفيــز وارســال 

اإلشــارات الكافيــة بــÉ امليتوكوندريــا و النويــات الخلويــه [يعــزز الببتيــد 

املشــتق واملســتخلص مــن امليتوكوندريــا, التــوازن االســتقالÝ ويقلــل مــن 

مــارس  الخلــوي.  االســتقالب   "  Éاألنســول ومقاومــة  الســمنة 

ــة.  ــدة األمريكي ــات املتح ــا، الوالي ــة كاليفورني 2015 21 (3): 454-443. جامع

MO فوائد بيبتيد ال

تقوم الببتيدات MO بتحفيز ومحاكاة اســلوب االشــارات االرتجاعيه واملعكوســه 

ــزه للمتقــدرات او  ــرب هــذه اإلشــارات ممي ــواة، وتعت ــا إىل الن مــن امليتوكوندري

امليتوكوندريــات، وهنــا تحــدث عمليــات حيويــه معقــدة ضمــن الخليــه تــؤدي 

̈ات وأفعال ايجابيه ترفع من طاقة الخليه التجدديه.   Æجموعها اىل تأث

أن ادارة البحــث املســتمرة واملصنعــه ملنتــج MO قــد أنتجت وخالل 4-3 أشــهر 

مركــب Humanin - الــذي يعتــرب عامــل ومركــب عالجــي قــوي وفعــال 

لالصابــات العصبيــه. حيــث تبــÉ مفعولــه الجيــد يف عــالج مــرض الزها¾ــر. أن 

̈ة (Small Humanin-like peptides)، والتي تنتمي أيًضا إىل  الببتيــدات الصغ

مجموعــة الببتيــدات امليتوكوندريــه، أثبتــت أنهــا تلعــب دوًرا وقائيًــا. إن 

انخفــاض هــذه الببتيــدات الــذي يحصــل مــع التقــدم يف العمــر يعــزز 

حساســية  مــن  ويقلــل  بالعمــر،  املرتبطــه  االمــراض  وتطــور  الشــيخوخة 

والتهابيــه  اســتقالبيه  أضطرابــات  ظهــور  اىل  ويــؤدي   ،Éاألنســول

املتحــدة  الواليــات  كاليفورنيــا،  جامعــة  آل.   .Laura Cobb et]

ــج بشــكل  ــي تنت ــا الت ــدات املســتخلصه مــن امليتوكوندري ــة. إن الببتي األمريكي

طبيعــي, هــي عبــارة عــن منظِّــÕت الليــة âــوت الخاليــا اعتــÕدا" عــىل العمــر، 

أبريــل  الشــيخوخة،  االلتهابيــة.  وكذلــك حساســية األنســولÉ، والعالمــات 

2016، املجلد. 8 رقم 4. 796-809].

Im
ag

e 
So

ur
ce

 : C
el

l B
io

lo
gy

 &
 H

is
to

lo
gy

 6
th

 E
di

tio
n

control (n = 4)
nephrectomised (n = 3)

Co
nc

en
tr

at
io

n 
in

 p
la

sm
a 

(μ
g/

L)

time (h)

renal 
clearance

0  2  4   6   8   10  12     14  16   18

3000

2500

2000

1500

1000

500

0

Filgrastim 100 μg/kg :العقاق¨ أو االدويه املستعمله عند الفرئان

mPTP

mPTP

CytC
EndoG
Smac
AIF

mt∆Ψm

pyruvate
oxidation

Cristae
matrix

cytosol

TCA
cycle

ATP
ADP ANT Ca2+

Ca2+

Ca2+

Ca2+

Ca2+
Ca2+

Ca2+

Ca2+

ER lumen

endoplasmic
reticulum

MAM
Calcium
& lipid
�uxes

with ER
SERCA

VDAC IP3R

MCU
Na+

redox
Co-

enzymes

redox
Co-

enzymes

IMM
OMM

lipid 
oxidation

O2-

H2O2e-

e-

e-

Apoptosis regulation

ROS
production

ETC function

Lipid &
carbohydrate
metabolism

Calcium �uxes
with cytosol

+ _
+ _

+ _



طازجة ونقية

٪100 طبيعيه

خاليه من املركبات الكيميائيه

املنتجة حيويا" وبشكل متوافق مع البيئه

عضوي

ال يسبب الحمى

ال تحفظ Æواد كيÕويه

مجمده

1

2

3a

3b

3c

3d

4

4b

5

5b

6

6b

7

8

8b

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

أôاط أو انواع (املستخلصات) املنتجات
البرشة أو الجلد

اللحمة املتوسطة

Éاملشيمة للجنس

املنتج (SPMC): يتكون من (الجلد, املشيمه, اللحمه 

Éااليالست ,Éجلد, الياف الكوالج :(SCE)  املتوسطه, الياف الكوالجي ـ اربعه يف واحد ـ

SPMCE  (خمسه يف واحد)

تحفيز الغريزه الجنسيه عند الذكور (الخصية، املشيمة، القرشة الكظرية، الجهاز العصبي املركزي)

تحفيز  وتنشيط عضوية الرجل (تسعه يف واحد)

(CNS ،املبيض واملشيمة والقرشة الكظرية) تحفيز الغريزه الجنسيه عند اإلناث

تحفيز وتنشيط عضوية االنثى (تسعه يف واحد)

LPPSIM (الكبد والبنكرياس واملشيمة واملعدة واألمعاء الغشاء املخاطي)

LPPSIMKE   (سبعه يف واحد)

التويتة (غدة التيموس) مع 3 ٪ عوامل ناقله

املناعة (الغدة الصعرتية أو التيموسيه, والعقد الليمفاوية، Mesenchyme، الطحال)

Immune Extra مع الطحال (مناعه خاصه)

املشيمة - خاص للذكور

املشيمة - خاص لالناث

العقد الليمفاوية مع عوامل ناقله 3٪

املبيض

الخصية

العضالت املحيطية

الكىل

الكبد

القرشة الكظرية - خاص للرجال

القرشة الكظرية - خاص لالناث

العضالت امللساء

املعدة

(Parasympathicus of Autonomous NS) ̈ة الوديه الجمله العصبيه نظ

الربوستات

الغده النخاميه

(Hypothalamus) تحت املهاد

الجهاز العصبي املركزي (CNS) - الدماغ

البنكرياس

العظم

الغرضوف و السائل الزاليل املفصيل

Éالرئت

الرئة ـ املعدة ـ األمعاء

اللثة

نخاع العظم

الدم

õالحبل الشو

القلب (خاليا عضلة القلب)

Éالع

األمعاء

القولون

عامل النقل <kDa 3 من الوزن الجزيئي

الغده الدرقيه

الجهاز السمعي

الطحال

Éكامل الجن

Éالرشاي

الغده الصنوبريه

خصوبة الرجل 5 يف 1

خصوبة األنثى 5 يف 1

املرونة املفصليه

الذاكرة والوعي 4 يف 1

النوم املريح (نوم أفضل) 3 يف 1

رؤية أفضل 3 يف 1

مكافحة حب الشباب 4 يف 1

مضاد الحساسيه

مضاد االكتئاب

مضاد الربو

معالجة اضطرابات الجلد

SF - Éوصفة املدخن

DF -Éوصفة الكحولي

متوفر يف مجموعه من (عرش قوارير وكل قارره 2.5 مل, أو خمس قوارير وكل قاروره  2.5 مل)
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 (MO) الخمسه (ر) يف
The 5R’s in MO

ــا  ــتقالبها ونظامه ــتعادة اس ــىل اس ــا ع ــة وقدرته ــة الخلي ــم قابلي ــوم بتنظي ــث تق حي

الغذاÂ الطبيعي. 
إصالح قابلية الخلية 

للحياة والنمو

ــط إىل إصــالح  ــؤدي فق ــدات ال ي ــ¨ الببتي ــإن تأث ــة، ف ــة الخلي ــم وظيف نتيجــة لتنظي

̈اتها وفعاليتها õ تصل إلصالح وظيفة العضو أيضا.  وظيفة الخاليا، بل âتد تأث
إعادة تنشيط األعضاء 

وتجديد حيويتها
أّن الخصوصيــه العضويــه للببتيــدات MO تســاعد يف اســتعادة هيــكل وبنيــة أعضــاء 

ــا  ــيط الخالي ــادة تنش ــىل اع ــك ع ــاعد كذل ــان وتس ــد االنس ــا عن ــم اىل طبيعته الجس

املكونه لهذه االعضاء. 

اعادة الرتكيب البنيوي 

للجسم

ــيط  ــد وتنش ــادة تجدي ــة الع ــك كنتيج ــرشي, وذل ــم الب ــزة الجس ــد أجه ــم تجدي يت

ــتعادة  ــه واس ــف الخلوي ــالح الوظائ ــم إص ــايل يت ــان، وبالت ــم االنس ــاء يف جس االعض

الرتكيب البنيوي للجسم. 

تجديد أجهزة الجسم

ــن  ــه ع ــارة الناجم ــارص الض ــض العن ــة بع ــد (MO) بإزال ــذا البيبتي ــوم ه ــث يق حي

استقالب الخلية.
استقالب الخليه 

وسحب السموم 

واملواد الضاره االخرى


