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 ان هذا المنتج المكون من االعشاب
 الطبيعية الذي تم نسيانه من قبل, له قيمة
 عظيمة واالن أعدناه ليكون في متناول

أيديكم

بدأت القصة منذ عام 1095
ALADDIN® HERB 37

ماهي أعشاب عالء الدين 37
عام 1095 تم اكتشاف المعالجة باالعشاب باستخدام طريقة      -- في 

التبخير والتقطير وخالل هذه الفترة حتى العام 1516 تم 
اعتمادها كوصفة تاريخية وتم استعمالها في ذلك الحين كدواء 

لمعالجة كافة أمراض الجسم وخاصة االلتهابات الجلدية
 وبناء على هذا قمنا بتطوير منتج عالء الدين لنجعله بمتناول 

األيدي كمستحضر للعناية بالبشرة
تتكون أعشاب عالء الدين من مجموعة من 37 عشبة والتي 

ثم تركيبها باالعتماد على هذه الوصفة التاريخية  و لقد أعادت 
أعشاب عالء الدين 37 الى عالمنا الحالي أمكانية استعمال هذه الوصفة 
التاريخية وهي المرة األولى في العالم التي يتم فيها استعمال هذه الخلطة كمنتج موجود في 

األسواق للتخلص من مشاكل االلتهابات الجلدية وللعناية بالبشرة

لماذا نحتاج خلطة عالء الدين العشبية 
 منذ القدم استخدمت هذه الخلطة من قبل خبراء االعشاب وكان لها تاثير كبير في معالجة 
 كافة االلتهابات الجلدية لتعيد للجسم الطاقة القوية ولتعيد للجسم والجلد النضارة والصحة

 وذلك بما فيها من مكونات طبيعية مستخلصة من مكونات األعشاب
 وفي عالمنا الحاضر يعاني الناس أكثر فأكثر من مشاكل البشرة كنتيجة لتأثير ضغوط الحياة
 وتزايدها وبات من الصعب عالج البشرة بدون اللجوء للمركبات الكيميائية ولكن مع
 أعشاب عالء الدين والتي هي مركب طبيعي 100% ستمكنك هذه
الخلطة الطبيعية من استعادة صحة بشرتك وشبابها وجمالها

 أعشاب عالء الدين مركبة من أفضل األعشاب من
مختلف بلدان العالم

لماذا ألعشاب عالء الدين تأثير مميز

 لقد قضى علماء األعشاب حياتهم في الطبيعة يدرسون تأثير
 االعشاب والزهور على أنفسهم ويعملون على تحضير المقادير

 الدقيقة من االعشاب للوصول لنتائج فعالة ومذهلة ولقد تم تحضير
 أعشاب عالء الدين بنفس األسلوب ولذلك فان مكونات هذا المنتج لها طاقة
 مذهلة على جسم االنسان تساعده للتخلص من كافة االلتهابات الجلدية في

كافة أجزاء الجسم

The distillation from 1400



 القوة الحقيقية ألعشاب عالء الدين 37 
أعشاب عالء الدين 37 

 اليمكن ألكثر المختبرات تطورا انتاج نفس المواد الفعالة التي تحتويها االعشاب الطبيعية
 ولقد أكد االطباء على الفعالية والطاقة القوية التي تتمتع بها هذه األعشاب ومنهم

Dr.Szalay Ildiko
 رئيس قسم االمراض الجلدية  حيث أبدى اعجابه بالتأثير السريع والمذهل للخلطة وتأثيرها

السريع على االلتهابات الجلدية ومشكل البشرة

 أي األعشاب تحتويها خلطة االعشاب عال ء الدين 37
 تتكون اعشاب عالء الدين من نخبة من األعشاب الطبيعية وتم جمعها من عدة بلدان فبعضها
 من جبال األلب السويسرية وكذلك من جبال الهماليا ومن مناطق اخرى عديدة وتم تركيبها

 وفقا لمعايير الخلطة التاريخية حيث يتم جمع الزهور واألعشاب في وقت معين من السنة
حيث يكون للعشبة التأثير والفعالية االعلى في هذا الوقت من السنة

 واليكم هذه الروابط والتي تحتوي معلومات عن بعض من االعشاب المكونة لهذا المنتج
http://de.wikipedia.org/wiki/Fenchel

http://en.wikipedia.org/wiki/Hyssop

اعادة بناء صحة وجمال البشرة

تم استخدام هذه الخلطة منذ ستة قرون 
كيف يمكن ان تظل هذه الخطلة العشبية ذات تأثير حتى زمننا هذا

 االجابة بسيطة لقد قضى علماء االعشاب وقتهم وحياتهم بدراسة تأثير االعشاب والزهور
ومدى تأثيراتها على صحة البشرة والعالقة بينها وبين االنسان

 انهم يعرفون أيضا بحكم خبرتهم الطويلة متى تكون األعشاب في أوج تأثيرها ليتم اقتطافها
وفي اي ساعة من اليوم يجب جمعها لضمان التأثير االقوى على المرض

 ان قوة تأثير هذا المنتج مستمدة من الطاقة الكامنة في األعشاب وغناها بالعناصر المفيدة
 لقد تم  جمع النباتات واالعشاب بمقادير معينة ودقيقة لتكوين خلطة مميزة ذات تأثير عجيب

ومميز وذلك ضمن خلطة عشبية متكاملة
 أعشاب عالء الدين هو اكتشاف القوة والطاقة الحقيقة لمركب عشبي طبيعي

 أعشاب عالء الدين هو اكتشاف القوة الحقيقة لمركب
 طبيعي

 أعشاب عالء الدين هي الخلطة التاريخية والتي تقدم لك على صورة منتج نهائي  متكامل
ليوفر لك الحل الشافي لكل مشاكل البشرة
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                        بعض النباتات العشبية  المكونة                                          
زيت الحبة                                              أعشاب الشمر : 

أوراق                                            عينون : 
االوراق واذن النبتة                                            الزوفا : 

                                          عشبة يعيش لألبد : 

                               الساق واألوراق
                                         لويزة : كامل العشبة

البابونج   حبة البركة -                                           النعناع - 
                                         

العشبة مع الجذور                                          سانيكوال : 

ملكة األعشاب الطبيعية (                                          سايج ) 

كامل العشبة                                         حديقة انجيلكا : 
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العودة الى الطبيعة
انها نصيحة تاريخية منذ القدم تنبهنا الى أهمية استعمال هذه الوصفة العشبية النادرة

 من اجل ماذا يمكن استعمال أعشاب عالء الدين 37
 التركيبة الفعالة لمستحضر اعشاب عالء الدين 37 تجعله يصلح الستعماالت واسعة في

مجال استعادة صحة البشرة وازالة مشاكل كافة أجزاء الجسم

انه من المفيد ان تترك مستحضر عالء الدين بين يديك دائما
في اللحظة التي يكون مستحضر عالء الدين معك ستنعم بفوائده العديدة

7

    
 تم اثبات فعالية أعشاب عالء الدين 

للمساعدة في التخلص من المشاكل التالية
- تهيج الجلد                  

 
- البقع الجلدية وحب الشباب

- السيلوليت                 
- تاخيرالشيخوخة 

- النمش 
- تحسين الدورة الدموية للبشرة

- الحروق الشمسية
- لدغات الحشرات والبعوض

- تخفيف التجاعيد
- الورم الناتج عن الصدمات
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 لقد عرف االنسان منذ قرون الفوائد والمنافع الخاصة بالنباتات العشبية
  ولقد عرفها أيضا علماءنا العرب من ابن سينا الى الرازي وكذلك

 رودولف ستينر - مصنّع عقاقيرطبيعية  تستعمل لعالج السرطان أكد على أهمية وفعالية 

األعشاب الطبيعية في العالج

 صنع مستحضر اعشاب عالء الدين ليكون دائما بصحبتك
اينما كنت

نتائج فعالة وسريعة ومرضية
كيف يمكنك استعمال مستحضر اعشاب عالء الدين

قم بالرش على مكان الالزم عدة مرات وتمتع بالمفعول الفوري للمستحضر

 إن أعشاب عالء الدين تم تحضيرها لمساعدتك فاحفظها معك في كل
األوقات

  في حال حصول أي نتيجة غير متوقعة فنحن دائما مستعدون لمساعدتك
 وارشادك
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Some useful recommendations on 

     فوائد اضافية لمستحضر عالء الدين 37   

      تأثير مهدئ 
      االم العضالت                           

      تعب العضالت واألرجل
 

      االم المفاصل                               
      تساقط الشعر والقشرة

  
      االحماء قبل الرياضة       

      االلتواءات 
      العناية بالبشرة مابعد الحالقة

      التخلص من كافة االلتهابات الجلدية

       

ALADDIN® HERB 37                                                                                                             www.aladdinherb37.com                          ALADDIN® HERB 37                                                                                                             www.aladdinherb37.com                          

hلل
لل

بعض االرشادات المفيدة الستعمال المستحضر
- في حال لسع الحشرات والبعوض رش المنطقة المصابة ودلكها عدة مرات

- حروق الشمس رش المنطقة المصابة ودعه يجف فوقها
- مشاكل تساقط الشعر والقشرة رش فوق جلدة الرأس عدة مرات ودلكها بقوة  

والتخف اذا تساق بعض الشعر عند االستعمال النه سيتوقف كليا بعد مرور 
5-4 ايام من االستعمال 

- االلتوا ء وارهاق العضالت رش المنطقة المتعبة عدة مرات في اليوم
- العضالت المتعبة والمؤلمة رش فوق العضلة عدة مرات ودلكها بلطف

: For bites from wasps, mosquitoesلل and 
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اعتني أيضا بصحة من تحب

كيف تستخدم مستحضر اعشاب عالء الدين 37
أعشاب عالء الدين توفر شعورا بالراحة ألفراد العائلة

االباء واالجداد واالبناء واألقارب بامكانهم التمتع بفوائد مستحضر أعشاب عالء الدين 
37 دائما 

انه من السهل التمتع بفوائد هذا المنتج فورا فقط رش المنطقة المصابة وتمتع بفعالية 
طويلة األمد حيثما استعملته

نصائح الستعمال أعشاب عالء الدين 
رش المستحضر فوق المنطقة المصابة ودلكها  بلطف في 

الحاالت التالية :

-عيوب الجلد : رش 4-3 مرات واعادة العملية عدة  
   مرات

- تحسين البشرة : رش على الوجه 5-4 مرات ودلكه 
برفق وكرر العملية يوميا حتى تشعر بتحسن المظهر

- في حال لسع الحشرات : رش فوق المنطقة المصابة 
ودلكها برفق 

- تساقط الشعر والقشرة : رش عدة مرات وافركها حتى 
يحمر والتخشى اذا تساقط بعض الشعر النه سيتوقف عند 

مرور 4-3 ايام من االستعمال

1 

1 

     أعشاب عالء الدين 37 
    يتم تحضيرها

     بمزيد من العناية والحب
     لمساعدة الناس

www.aladdinherb37.com
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The masterpiece of nature and the common Human


