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MD ד''ר איתמר רז
 איתמר רז 

הקדמה

ד”ר איתמר רז הינו רופא נללי בקופת חולים )‘קופת מבריאים’!, נלשונו(, וני מאומי 
בתחומים אחדים של הרפואה המשלימה, נולל צמחי מרפא, הומיאופתיה, ניקוי רעלים, 

עיסוי ותרפיה רגשית 

 ד”ר רז מסביר:  “לאחר שנים של עבודה ברפואת משפחה, וניסיון רב בתחום הרפואה 
המשלימה, פיתחתי מוצרים טבעיים חדשניים לריפוי וסיוע מצבי בריאות שונים. נכון, קיימים 
זה  בשוק מוצרי טבע רבים, אך פעמים שמוצריהם לא ענו על הדרישות הנחוצות, אם 

ביעילותם או בתוכן המרכיבים. 
ושל מומחים בצמחי מרפא, על מנת  לתת  זו פותחה לאור הידע שלי  סדרת מוצרים 

מענה דווקא למקרים שלטעמי היה חסר בשוק התרופות הטבעיות.
הנני שמח מעומק לבי להעניק לכם את סדרת המוצרים הנפלאה הזו, למען בריאותכם. 
המוצרים בדוקים ומנוסים ומבוססים על ידע רב ברפואת צמחי מרפא מרחבי העולם. וכן 
הייצור בוצע בייעוץ מומחה בצמחי מרפא ניר אברהם ובאישור והמלצת מומחה ביוכימיה 
כאן  אנחנו  מרוצים!  אנשים  של  רבות  עדויות  צברנו  מאור.  יהושע  ד’’ר  וטוקסיקולוגיה 

עבורכם. נשמח לסייע בכל דרך אפשרית!”



הקדמה

אנו מאחלים לכם בריאות והטבה בכל עניין שאתם צריכים!

אכן, מאז הפקת סדרת המוצרים ‘סופר’ של ד”ר איתמר רז נתקבלו תגובות מרובות על 
יעילות המוצרים, ומכתבי תודה על הצלה וישועות למצבים רבים.

מהו הסוד? אין סוד! רק הרבה עבודה קשה של חקירה וניסוי, והנכונות והמסירות לשמוע 
תגובות ולשפר את הנוסחאות! השילוב של המרכיבים בפיתוחים חדשניים אלו הינו ייחודי 
ביותר. אנחנו, במפעלי ד”ר איתמר רז בע”מ, משיגים את חומרי הגלם הטובים בעולם, 

באיכות הגבוהה ביותר, ומשלבים אותם באחוזים גבוהים בתוך המוצרים.
ורבנים  לאור התגובה החיובית הנפלאה מהציבור, דיאטנים, רופאים מתחומים שונים, 
גדולים החלו לתמוך ולהמליץ על המוצרים סדרת ‘סופר’ של ד”ר רז. השורה התחתונה: 

אנחנו לא מתפשרים על אינות!
אנו מאחלים לכם בריאות והטבה בכל עניין שאתם צריכים!

                                                                              ד”ר רז, זה בטוח!
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תמצית עלי זית 

Olive Leaf Extract
זה שהחל  הוא  רז,  ד”ר  של   והנבחר  הייחודי  הראשון  המוצר  זית,  עלי  תמצית 
את מסעו בחקירת מוצרי הטבע.  ד”ר רז הפך למומחה בתחום עלי הזית וככל 
ונתפעל  בואו  הטבע.  מוצרי  של  נפלא  עולם  בפניו  נפתח  לחקור,  שהמשיך 

מבריאה נפלאה זו שהעניק לנו הבורא בחסדו...

קו המוצרים של עץ החיים הצליח לייצר, בעזרת בורא עולם, על ידי טכנולוגיה מתקדמת, 
ובייעוץ מומחים בעלי שם עולמי, מוצר איכותי מעלי זית טריים נקיים ואיכותיים שנלקטו 
הזית. בעשרות השנים  עלי  המועילות של  כל התכונות  גלום  בו  בעצים שבחיק הטבע, 
הריפוי  תכונות  מייחסים  לו  אשר  הזית,  עלי  שבתוך  הפעיל  החומר  התגלה  האחרונות 

הפלאיות של אותן העלים. והוא נקרא:

Oleuropin ’אליורופין‘

רבנים,  המלצות  עם  מעולה,  באיכות   ,C ויטמין  בתוספת  סופי  מוצר  לכם  מוגש  כעת 
ובמחיר סביר לתועלת כולנו.



 | 7תמצית עלי זית 

תועלת עלי הזית לבריאות

מלאים מינראלים חיוניים לתפקוד תאי הגוף
אנטי-חיידקים ווירוסים

שיפור מצב הרוח
הענקת אנרגיה
איזון לחץ דם 

איזון סוכר בדם 
הורדת כולסטרול

חיזוק המערכת החיסונית
אנטיאוקסידנטיים וניקוי רעלים

הענקת תחושת שובע וסיוע להרזיה
פעילות אנטי-סרטנית

מונע ירידה בצפיפות העצם ואוסטיאופורוזיס
שמירה על הכבד

למה לבחור בעלי זית של

כשרות מהודרת עם רב צמוד בכל התהליך
עדויות רבות על יעילות! אנשים מרוצים ובריאים

העצים הינם עצי זית עתיקים מרחבי ארץ ישראל!
מעשר מהייצור ניתן לצדקה לרפואת אנשים נזקקים
אחוז גבוה מאוד של החומר הפעיל: ברמה עולמית!

צוות עובדים מסור ומאומן בבריאות ואיכות 
העצים והעלים!

היועצים של החברה הם מומחים גדולים 
בתחומם, בעלי שם עולמי!

הנהלה יהודית ישראלית עם ערכים גבוהים 
c בתוספת ויטמין

P "!מביאים לכם את הטוב שבטבע"
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סופר ליו-די-טוקס: פורמולה 176 
  Formula Super Liv-D-Tox

מפעלי  ייחודי במינו, המיוצר עבור   הינו מוצר  ליו-די-טוקס  סופר  ניקוי רעלים  נוסחת 
ד”ר איתמר רז בע”מ, בייעוץ מומחה בצמחי מרפא  ניר אברהם, וניסיון רב של  ד”ר רז 

ברפואת הדי-טוקס )ניקוי רעלים(  
המוצר מניל: צמחי מרפא יעילים ביותר לביצוע פעולות אלו, לפי הידע של הרפואה 

הטבעית העתיקה מרחבי העולם.
הנמצאים  הכימיקלים  ריבוי  עקב  בני האדם,  לרוב  רז  ד”ר  ידי   על  מומלץ  כבד  ניקוי 
בדורנו, במים, באוויר ובמוצרי מזון. ניקוי רעלים יכול לסייע במיוחד לכל מי שסובל מעייפות 
של  המרכיבים  כרוניות.  ומחלות  בעור,  פריחות  משקל,  עודף  גבוה,  כולסטרול  כרונית, 
המוצר מוכחים במחקרים בסיועם לשיפור תפקודי כבד במקרים מסויימים. במרפאתנו 
בכולסטרול  דרמטית  ירידה  וכן  גבוהים,  כבד  בתפקודי  ירידה  של  ממקרים  התרשמנו 
לאחר נטילת סופר ליו-די-טוקס בשילוב עם ביצוע תוכנית בריאות כפי שהומלץ במאמר 
על ירידה במשקל וכולסטרול*. כמו כן ראינו מקרים של עייפות כרונית ללא סיבה ברורה, 
שגם לאחר בדיקות הדם לא נמצא לכך שום הסבר, ולאחר נטילת המוצר לניקוי כבד 

הייתה הטבה נפלאה ברמת האנרגיה.

מומלץ לקרוא את המאמר על ניקוי רעלים מאת  ד”ר רז )ניתן לקרוא באתר.(



סופר ליו-די-טוקס: פורמולה 176 
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חיסונית סופר: פורמולה   
Formula Super Immune Boost

תמצית מנצחת לחיזוק המערנת החיסונית

חיסונית סופר הינו מוצר יעיל ביותר לחיזוק המערכת החיסונית, המיוצר עבור  מפעלי ד”ר 
איתמר רז בע”מ, בייעוץ מומחה בצמחי מרפא ניר אברהם, וניסיון רב של  ד”ר רז ברפואה 

טבעית וחקירת המערכת החיסונית.
המוצר מניל: עלי זית, אסטרגלוס )סין(, אכינצאה )ישראל(, פרופוליס )ישראל(, אונה דגטו 
)דרום אמריקה(, אבץ וצמחי מרפא נוספים. תמצית חיסונית סופר מומלצת לכל מי שסובל 
ודלקות גרון חוזרות. מוצר זה סייע  וירוסים חוזרים  זיהומיות, כולל  ממחלות כרוניות, מחלות 
לרבים, מתינוקות ועד למבוגרים, להיפטר ממחלות ויראליות. אלו הסובלים מדלקות חוזרות 
מצאו מזור ובריאות בריפוי הדלקות, כולל דלקות גרון של החיידק סטרפטוקוקוס שלא הצליח 
לחדור למערכת שוב לאחר נטילת חיסונית סופר לתקופה ממושכת. ד’’ר רז והצוות במפעלי 

ד’’ר איתמר רז בע’’מ גאים מאוד ביצירת האיכותית הזו.

יעילות המוצר הינה ברמה יוצאת מן הכלל, בזכות איכות המרכיבים וריכוזם הגבוה, והשילוב 
של מרכיבים יעילים ביותר לחיזוק מערכת החיסון הידועים לאדם.

דברי ד”ר רז: חיסונית סופר לדעתי היא חובה בכל בית! אני ממליץ לכל אחד, מילד ועד 
מבוגר, ליטול תכשיר זה פעם בשנה לחיזוק המערכת, בפרט בימינו, כשהתזונה בדרך כלל 
חיידקית  או  ויראלית  מחלה  של  עת  בכל  בנוסף,  סביבנו.  זמינים  והנגיפים  מספקת  אינה 
מומלץ ליטול את התכשיר במינון כפול. לחיזוק המערכת החיסונית, בנוסף לנטילת חיסונית 
 סופר, מומלץ לאכול אוכל עשיר בירקות, שום, פירות הדר, רימונים ומאכלים אחרים המכילים 

ויטמין סי. בריאות איתנה לכולם.
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חורפית סופר: פורמולה 90 

 Formula Super Winter Boost

תמצית מנצחת לחיזוק המערנת הנשימתית

חורפית סופר הינו מוצר יעיל ביותר לחיזוק מערכת הריאות, המיוצר עבור  מפעלי ד”ר 
איתמר רז בע”מ, בייעוץ מומחה בצמחי מרפא ניר אברהם, ובשילוב ניסיון רב של   ד”ר 

רז ברפואה טבעית ובחקירת הפעילות של המערכת הנשימתית. 
המוצר מניל: אסטרגלוס, טימין, סמבוק, וצמחי מרפא נוספים.

חורפית סופר מומלץ לכל מי שסובל ממחלות הריאה, כרוניות או אקוטיות, כולל ברונכיט, 
דלקות ריאות, וירוסים של דרכי הנשימה וסינוסיטיס.

המוצר מביא לחיזוק המערכת החיסונית של הריאות והוצאת הליחה מן הריאה )פעולת 
כיוח( וכך פועל לרפאות.



נורנומינגה: פרומולה 270 

פורמולה 270
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נורנומינגה: פרומולה 270 
CurcuMinga Formula

התמצית האנטידלקתית האידיאלית!

מוצר יעיל ביותר לפעולה אנטידלקתית חזקה ביותר, למעיים, לגידים ולפרקים.

במצבים דלקתיים וכן למקרים של פריצות דיסק ושחיקת סחוס בגב ובברכיים. המוצר 
מיוצר עבור מפעלי ד”ר איתמר רז בע”מ, עקב ניסיון רב של ד”ר רז ברפואה טבעית 

וחקירת הפעילות של מערכת השלד.
וכן בתוספת מגנזיום להרגעת המקום.  ועוד.  מניל: כורכום, מורינגה, בוסווליה  המוצר 

המרכיבים באיכות מעולה וידועים לטיפול במצבים דלקתיים.

כורכומינגה מועיל גם לכאבים וגם מסייע בריפוי הדלקת דרך הפעולה האנטי-דלקתית. 
ושמענו מקרים  יעילותו  על  מרובות  חיוביות  תגובות  קיבלנו  על המדפים  הופעתו  מאז 
רבים של דלקות בפרקים ובגידים והפחתת כאבים ושיפור בתנועה במקרים של פריצות 
עם  בשילוב  וגם  נכונה(,  תזונה  עם  בשילוב  )כמובן  מעיים  לדלקות  וכן  סחוס.  ושחיקת  דיסק 
נטילת תמצית עלי זית או חיסונית סופר, טיפלנו בהרבה מקרים של דלקות עור, כולל 
ייעוץ רופא!( ד”ר רז ממליץ לכל  )כמובן מצבים אלו מצריכים  וכו  )צליוליטיס( אבצסים,  שושנות 
נכון על מנת  ולפעול  יתר של האיבר הפגוע  הסובל ממקרים כאלה להימנע משימוש 

לאפשר ריפוי.
בכל מצב בו ישנה אי נוחות יש לפנות לרופא לבירור הרפואי ולאבחנה רפואית ברורה.



היפוטי סופר: פורמולה 32
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היפוטן סופר: פורמולה 32

Formula Super Hypoten

הפורמולה המושלמת להורדת לחץ דם בדרך טבעית!

היפוטי סופר הינו מוצר יעיל ביותר להורדת לחץ דם המיוצר עבור  מפעלי ד”ר איתמר 
רז בע”מ, בייעוץ מומחה בצמחי מרפא ניר אברהם, ובשילוב ניסיון רב של  ד”ר רז ברפואה 

טבעית וחקירת הפעילות של מערכת הלב והעורקים. 
המוצר מניל: מרכיבים באיכות מעולה הידועים בסיועם בהורדת לחץ דם.

כולל: עלי זית ועוד צמחי מרפא וכן כמות נדיבה של מגנזיום.
היפוטי סופר סייע לרבים לרדת במינונים של תרופות קונבנציונאליות ואף בשילוב עם 
מגנזיום, כמה מטופלים הפסיקו ליטול תרופות אלו לחלוטין! )כמובן, חובה לבצע תהליך כזה 
בייעוץ עם הרופא ועם מדידות קבועות של לחץ הדם(. לטיפול בכולסטרול גבוה מומלץ לשלב שמן 

סופר עם  היפוטי  רז ממליץ לשלב את  ד”ר  )ראה להלן(    3 סופר מגרעיני צ’יאה  אומגה 
נטילת מגנזיום )במינון של 500 מ”ג פעמיים ביום( וכמובן, לנהל אורח חיים בריא, אכילה נכונה, 

ביצוע התעמלות קבועה, ובנוסף, הפחתת צריכת מלח.
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פורמולה 64
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סופר גלוק: פורמולה 64 
Formula Super Gluc

הפורמולה המושלמת להורדת סונר בדרך טבעית!

סופר גלוק הינו מוצר יעיל ביותר להורדת סוכר המיוצר עבור  מפעלי ד”ר איתמר רז 
בע”מ, בייעוץ מומחה בצמחי מרפא ניר אברהם, ובשילוב ניסיון רב של   ד”ר רז ברפואה 

טבעית וחקירת הפעילות של מנגנון ספיגת הסוכר בגוף האדם.

המוצר מניל: ג’ימנמה, גרגרנית יוונית )חילבה(, גרסיניה, קינמון, שוש ומגנזיום. מרכיבים 
באיכות מעולה הידועים בסיועם בהורדת הסוכר בדם.

סופר גלוק סייע לרבים לרדת במינונים של תרופות קונבנציונאליות ואף בשילוב עם 
מגנזיום, כמה מטופלים הפסיקו ליטול תרופות אלו לחלוטין וירדו משמעותית מאוד ברמת 
הסוכר בדם! )כמובן חובה לבצע תהליך כזה בייעוץ רופא ועם מדידות סוכר קבועות.( לטיפול בסוכר 

גבוה מומלץ לשלב שמי אומגה 3 סופר מגרעיני צ’יאה )ראה להלן( במינון כפול מהרגיל.

)ובעיקר  ממליץ כמובן לשלב את התרופה עם אורח חיים בריא, אכילה נכונה   ד”ר רז 
הפחתה של צריכת פחמימות( וביצוע התעמלות קבועה.
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סופר פאוור: פורמולה 28
Formula Super Power

 הפורמולה המושלמת לאנרגיה מאוזנת!

עבור   המיוצר  מאוזנת.  ואנרגיה  המרצה  להענקת  ביותר  יעיל  מוצר  הינו  פאוור  סופר 
מפעלי ד”ר איתמר רז בע”מ, עקב ניסיון רב של ד”ר רז בחקירת טבע האדם ומקורות 

החולשה הנפוצים בדורינו.
והשילוב  באיכות מעולה,  לאיזון. צמחי המרפא  ומגנזיום  גוארנה,  ג’יסנג,  מניל:  המוצר 

ביניהם יעיל ביותר!
יום. במינון גבוה  במינון נמוך הפורמולה מסוגלת לספק אנרגיה ומרץ מאוזן בחיי היום 
סופר  הצורך!  בזמן  אנרגיה  של  ‘טורבו’  ותוספת  גברא  כח  לשיפור  פועלת  הפורמולה 

)ADD( פאוור נמצא יעיל גם לטיפול בחוסר קשב וריכוז מסיבת ‘בוהות’ ושעמום
לסיוע במתן אנרגיה, ד”ר רז ממליץ ליטול גם כן את תמצית עלי הזית של מפעלי ד”ר רז, 
ותכשיר של פטריות כח יפניות בשם קורדיספס מחברה ניבחרת )אפשר להשיג בחנויות טבע(, 
)או לפחות כמה פעמים בשבוע(, הרגל שהוכח לאחרונה  יומית  יום  ובנוסף, לבצע התעמלות 

כערובה לשמירת הבריאות, האנרגיה ומצב הרוח.
 ד”ר רז ממליץ לשלב את נטילת המוצר סופר פאוור, עם המוצר סופר פורטה ויטה, 

ותמצית עלי זית, המחזקים מאוד לטווח הרחוק.
ויטמינים,  ספירה,  הכוללת  דם  בדיקת  לבצע  מאוד  חשוב  עייפות  שבמצבי  לציין  יש   *
 B12 כמו כן, אם אתם עייפים והרמה של .CMV תפקוד בלוטת התריס, ובדיקה לוירוס מונו

נמוכה מ-500, יש לעלות אותה לצד העליון של התחום )עד 1000!( 

פורמולה 28
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סופר מורינגה
Formula Super Moringa

 מורינגה Moringa oleifera הינו צמח פלא שמקורו בהרי ההימלאיה, 
נפלאה  ומזינים בצורה  ביעילות רבה  מזינים טבעיים, הנספגים  חומרים  כ-90  בו מרוכזים 

ומאוזנת את מערכות הגוף. המורינגה:

הינה מולטי מינרל המכיל מגנזיום, אבץ, סלניום, גופרית, מנגן, אשלגן, נחושת!
!) B,D,E,A,C -הינה מולטי ויטמין מעושר וטבעי  )משפחת ה

מכילה אומגה 3, 6, 9 מכמויות עשירות! 3
מכילה כ-18 חומצות אמינו חשובות לתפקוד הגוף וריפוי רקמות ותאים! 3
הינה בעלת פעולת אנטי אוקסידנטית )נוגדת חמצון:( מהחזקים בטבע! 3
מכילה כ 36 מרכיבים אנטי דלקתיים טבעיים המסייעים בהתגברות על  3

דלקות שונות וזיהומים בגוף.
מכילה רכיבים נוגדי תאים סרטניים. 3
מכילה רכיבים אנטי בקטריאליים ועוד. 3

בפועל, צמח המורינגה מחזקת, מנקה רעלים, מאזנת סוכר, לחץ הדם ומפחיתה כולסטרול 
ורמת הטריגליצרידים בדם שהם השומנים הגורמים לטרשת עורקים ולבעיות לב. כנראה 
בזכות הפעילות האנטי-אוקסידנתית והעשירות של הצמח בויטמינים ומינרלים, הצמח מחזק, 
עוזר במצבים של עייפות, ובזכות הפעילות האנטי-דלקתית הוא מסייע במצבי דלקת, כולל 
מורינגה  וכן  גאוט(.  )כולל  שונות, פרקים  עור  ובעיות  דלקות  עיכול,  ובעיות  מעיים  דלקות 

מסוגל לגרום לפעולתאנטי אייג’ינג )מעכב הזדקנות( טבעי. 
בנוסף מורינגה מכילה כמות עצומה של סידן המונעת בריחת סידן, ואף בונה את העצמות 
ומעשיר חלב אם בצורה  בנוסף, צמח המורינגה מרבה  וניוון עצמות!  חוסר  במקרים של 

ולכן  שראיתי,  המוצרים  מכל  מדהימה...יותר 
והתינוק!  האמא  לחיזוק  למניקות,  נפלא  הוא 
מורינגה,  סופר  הפלא  צמח  זה,  ייחודי  תוסף 
לשימוש  רז,  ד’’ר  של  המוצרים  בקו  מככב 
בעצמו או בשילוב עם מוצרים נוספים להשיג 

מטרות רבות של ריפוי וחיזוק.
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 סופר ויטה: פורמולה 45 
 Formula Super Vitality

תמצית אינותית לחיזוק נללי, שיפור אנרגיה וחיות 

 תמצית סופר ויטה מיוצרת עבור מפעלי ד”ר איתמר רז בע”מ, עקב ניסיון רב של ד”ר 
רז וחקירת טבע הגוף ומקורי החולשה הנפוצות בדורינו, והתייעצות עם גדולי הרופאים 

המומחים ברפואה סינית עתיקה ורפואה הודית עתיקה הנקראת ‘איורוודה’.
המוצר מניל: תמציות איכותיות מאוד של: מורינגה, סירפד, אשווגנדה, מגנזיום. שילוב 

ייחודי ונפלא! מומלץ ליטול בשילוב עם תמצית עלי זית  

ולרוב  כרונית  עייפות  רואה המוני אנשים שמתלוננים על  אני  רז: במרפאה  ד”ר   
והתוצאות  הזאת  התמצית  את  יצרתי  בדיוק  אלו  למקרים  תקינות.  הדם  בדיקות 
מפיברומיאלגיה  הסובלים  ואלו  ‘מונו’  הוירוס  מחלת  לאחר  מקרים  נולל  מדהימות! 

אנשים אומרים שהם מרגישים ני ''חזרו לחיים''!

פורמולה 45
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רלקס סופר: פורמולה 273

Formula Relax Super  

רלקס סופר הינו מוצר יעיל ביותר להרגעה ולשינה טובה, המיוצר עבור 
מפעלי ד”ר איתמר רז בע’’מ, לאור ניסיון רב של ד”ר רז ברפואת הנפש בדרך טבעית.

המוצר מניל: קמומיל, ולריאן, פסיפלורה ומגנזיום.
זהו שילוב חזק ביותר, וצמחי המרפא באינות מעולה!

במינון נמוך הפורמולה מסייעת להרגעה במשך היום.
במינון יותר גבוה הפורמולה מסייעת להירדמות, ושינה עמוקה וארוכה.

 )ADHD( רלקס סופר נמצא יעיל גם לטיפול בחוסר קשב וריכוז מסיבת ‘פיזור’ ועודף מרץ
מנת  על  סופר,  רלקס  המוצר  לנטילת  בנוסף  סופר.   3 אומגה  שמן  עם  בשילוב  בפרט 
להשיג הרגעה מאוזנת, החשובה מאוד לבריאות האדם, ד”ר רז ממליץ להימנע משתיית 
קפאין )הנמצא בקפה, תה ואף תה ירוק( ולהפחית אכילת סוכרים ופחמימות, בפרט בערב. כמו 
כן, מומלץ לבצע תרגילי נשימה. ביצוע תרגילים אלו כמה דקות ביום הוכח לסייע להרגעה 

ולמצב רוח טוב! 

פורמולה 273
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פורמולה 148
סופר רוח: פורמולה 148 

Formula Super Mood 

פורמולה אינותית לסיוע במצבי רוח נמונים וחרדות

מפעלי  עבור  המיוצר  נמוכים  רוח  ומצב  בחרדות,  לטיפול  מצויין  מוצר  הינו  רוח  סופר 
ד”ר איתמר רז בע”מ, עקב ניסיון רב של ד”ר רז ברפואת הנפש בדרך טבעית, ובפרט 

במקורות של הרפואה הסינית וההודית העתיקות.

המוצר מניל: אשווגנדה, גוטה-קולה )בראמי(, דמיאנה ומגנזיום.
זהו שילוב אפקטיבי ביותר, וצמחי המרפא באיכות מעולה!

הפורמולה מומלצת במצבי רוח נמוכים, חרדות וכאבים ברחבי הגוף )פיברומיאלגיה(. במצבים 
של עייפות כרונית מומלץ גם לשלב עם נטילת תמצית עלי זית.

מני  רגשית מכל  לטיפולים בתרפיה  לפנות  רז ממליץ  ד”ר  לסיוע בשיפור המצב-רוח, 
)שדות, חוף הים  סוגים, לבצע פעילות גופנית, זמן התבודדות במקומות רגועים ומרוממים 
וכו’(, וכן לבצע תרגילי נשימה. ביצוע תרגילים אלו כמה דקות ביום הוכח לסייע להרגעה 

ושיפור המצב-רוח! כמו כן, מומלץ ליטול מוצר של ויטמינים מקבוצת ויטמינים , הנקרא 
‘בי-קומפלקס’! 
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פורמולה 48
סופר מוח: פורמולה 48

Formula Super Brain

מוצר מצוייי לחיזוק פעילות המוח, שיפור הרינוז ונח הזינרוי

ד”ר רז בטיפול בריכוז  מפעלי ד”ר איתמר רז בע”מ, עקב ניסיון רב של  מיוצר עבור 
ורפואת הנפש בדרך טבעית. 

2 סוגי צמח ה’ברהמי’ שמהולל ביותר במסורת  ייחודי ביותר של  המוצר מניל: שילוב 
הרפואה ההודית, יחד עם הצמח המפורסם ‘גינקו בילובה’, וכך נוצר שילוב מנצח, לילדים 

או למבוגרים.

* לחיזוק הריכוז ד’’ר רז ממליץ להעלות את הרמת הויטמין B12 בדם למעל 500 לפי 
בדיקות הדם הסטנדרטיות, על ידי נטילה של תכשיר של B12 נוזלי או סוכריות מציצה 

תחת הלשון.

רז ממליץ  ד’’ר  והפרקינסונס,  ולטפל בדמציה  וחיזוק פעילות המוח, למנוע  **לטיפול 
לאכול כף שמן קוקוס אורגני ביום, שהוכח במחקרים לאחרונה לסייע לכך.

* לטיפול בילדים ומבוגרים עם קשיי ריכוז ד’’ר רז ממליץ סדרת טיפולים עם מטפל/ת 
אלו  בממדים  שיפור  של  רבות  תוצאות  ראינו  מוכר.  מסוג  רגשית,  בתרפיה  מוסמכ/ת 

לאחר סדרת טיפולים.
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פורמולה 68
תמצית החיים: פורמולה 68

Formula Elixier of Life

תמצית חיזוק אינותית לשיפור הבריאות בתחומים רבים!

תמצית חיזוק איכותית לשיפור הבריאות בתחומים רבים! 
תמצית צמחים ומינרלים לצריכה יומית לטווח רחוק.

יצירת פלא של ד’’ר רז לאחר שנים של מחקר ופיתוח!
התמצית מכילה יותר מ-26 צמחי מרפא, ומינרלים איכותיים ביותר! 

נוסחה ייחודית שפותחה על ידי ד”ר איתמר רז 
התמצית מסייעת:

לניקוי רעלים 3
חיזוק המערכת החיסונית 3
איזון סוכר 3
כולסטרול 3
אנרגיה 3
רוגע 3
ומצב רוח!  3

מומלץ לנסות לתקופה של 3 חודשים ולחוות את השיפור! 
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אומגה 3 סופר
שמי אומגה 3 סופר

super omega 3
שמי אומגה 3 סופר איכותי מגרעיני צ’יאה הינו מוצר ייחודי ואיכותי ביותר המיוצר עבור 
מעבדות ד”ר איתמר רז בע’’מ ע”י חברת ירושלים לשומשום. כל המידע המובא כאן הינו 

תודות לחברת ירושלים לשומשום: 

ביותר  מהגבוהות  היא  זו  )ALA(. כמות  ‘אי-אל-אי’  3 מסוג  64% אומגה  מניל:  המוצר 
‘’וקיומקס”  בשיטת  הבלעדי  היצור  בתהליך  טמון  השמן,  איכות  מאחורי  הסוד  בטבע! 
החומציות  רמת  לפי  נמדד  השמן  טיב  לשומשום.  ירושלים  חב’  מהנדסי  ע”י  שפותחה 

הנמוכה שלו 1% 0 בלבד!
בנוסף גם רמת החימצון )פרוקסיד( הינה פחות מ-1% 0 )לפי בדיקת מעבדה(.

שמן אומגה 3 סופר נבדק במעבדה ונמצא עמיד בפני חימצון. כפית אחת )5מ”ל( מכילה 
2700 מ”ג אומגה 3 ומספקת את התצרוכת היומית הממולצת של אומגה 3 

שמן צ’יאה ידוע עבור תכונותיו המרפאות:
מאזן ומוריד רמת כולסטרול בדם. 3
חיוני להתפתחות המוח, כושר הריכוז והזיכרון. 3
מאזן מצב רוח, מפחית מצבי לחץ ומתח נפשי. 3
יעיל לבריאות העור. 3
מחזק את המערכת החיסונית. 3
מונע אגירת מים בגוף. 3
מסייע למערכת העיכול. 3
מגן מדלקות ואלרגיות. 3
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מגנזיום-סופר נוזלי

super liquid magnezium

מגנזיום-סופר נוזלי הינו מגנזיום נוזלי איכותי ביותר מסוג מגנזיום ציטראט הנספג בצורה 
יעילה. כידוע המינרל מגנזיום חשוב מאוד לתפקוד תאי הגוף ובפרט השרירים. בהיות הלב 
והעורקים עשויים לרוב מתאי שריר, מגנזיום הוכח כמסייע לבריאות הלב ולהורדת לחץ דם. 

מגנזיום מסייע להקל על שרירים תפוסים וכן להרגעה כללית והטבה לכאבי ראש.
מגנזיום  הנ’’ל.  למצבים  ובפרט  האדם.  בני  לרוב  זה  חשוב  תוסף  נטילת  ממליץ  רז  ד”ר 
מומלץ אף בהריון ומונע התכווצויות שרירים, וכן פיתרון חכם לעצירות כרונית. חובה לכל בית!

המוצר מניל: מגנזיום ציטראט איכותי.
וחיזוק מערכת  מומלץ לכל המעוניין לחזק את מצב המינרלים בגוף, חיזוק התאים בגוף 

השיער והעור.


