
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 شرکت داروسازی ثنامد 

 مکمل های  تغذیه ای سنتروویت   

 

 مورد مصرف  ترکیبات نام محصول به فارسی  نام محصول به انگلیسی ردیف 
 تعداد 

 در بسته

 ( Softgels)  کپسول های ژالتینی نرم

1  Maxiron ® Plus-SM اس ام-پالس ®مکسیرون 

        میلی گرم 82       آهن )بیس گلیسینات(     

           میکروگرم  044              فولیک اسید   

              رم   میلی گ   7.1                6ویتامین ب      

     میکروگرم 8.0                 78ویتامین ب

    میلی گرم 64      ویتامین ث                   

 گرممیلی  77   زینک )گلوکونات(           

 میلی گرم 7     ونات(            مس )گلوک

جلوگیری از فقر 

 آهن و کم خونی

تامین آهن مورد 

نیاز در بارداری و 

 شیردهی 

 عدد04

2  Hemogel ®     

 
 
 

 ®هموژل   

 

 

 میلی گرم 72آهن   )فروس بیس گلیسینات(    

 میلی گرم 044فولیک اسید                           

 میکروگرم 8.0                          78ویتامین ب

پیشگیری و کمک 

 به درمان 

 کم خونی

 عدد 04



3 

 Zinc Plus ( 5 mg) & B-

complex, 

 E, Selenium 

 میلی گرم(،  5زینک پالس ) 

 ب کمپلکس، ای و سلنیوم

 میلی گرم 5زینک )گلوکونات(  

 میلی گرم 7.0        7ویتامین ب 

 میلی گرم   7.5        8ویتامین ب

 میلی گرم   9           0ویتامین ب

 میلی گرم 7.6         6ویتامین ب

 میلی گرم  6           5ویتامین ب 

 میکروگرم 64        بیوتین         

 میکروگرم 844فولیک اسید       

    میکروگرم 0          78ویتامین ب

 واحد بین المللی 04ویتامین ای     

 میکروگرم 55سلنیوم                

-مو-سالمت پوست

 ناخن

تقویت سیستم 

 ایمنی

 عدد 64

4 
 Zinc Plus (10 mg) & B-

complex, C, E, Selenium 

ب  میلی گرم(، 74) زینک پالس 

 کمپلکس، ث، ای و سلنیوم

 میلی گرم 74                     زینک )گلوکونات(

 گرممیلی  7.0                              7ویتامین ب 

 میلی گرم 7.5                                8ویتامین ب

 میلی گرم 9                                 0ویتامین ب

 میلی گرم 7.6                               6ویتامین ب

 میلی گرم  6                                 5ویتامین ب

 میکروگرم 754                          بیوتین              

 میکروگرم 844                           فولیک اسید     

 میکروگرم 0                              78ویتامین ب

 واحد بین المللی 04                        ویتامین ای    

 میکروگرم 55                             سلنیوم          

 میلی گرم 744                       ویتامین ث         

-مو-سالمت پوست

 ناخن

تقویت سیستم 

 ایمنی

 عدد 64



5 

 Zinc Plus (15 mg) & B-

complex, 

 C, E, Selenium 

 میلی گرم(، 75زینک پالس ) 

 ب کمپلکس، ث، ای و سلنیوم 

 میلی گرم 75زینک )گلوکونات(  

 میلی گرم 7.0        7ویتامین ب 

 میلی گرم  7.5        8ویتامین ب

 میلی گرم   9           0ویتامین ب

 میلی گرم 7.6         6ویتامین ب

 میلی گرم  6           5ب ویتامین 

 میکروگرم 754بیوتین                  

 میکروگرم 844فولیک اسید       

 میکروگرم 0          78ویتامین ب

 واحد بین المللی 04ویتامین ای          

 میکروگرم 55سلنیوم                

 میلی گرم    744ویتامین ث                

-مو-سالمت پوست

 نناخ

تقویت سیستم 

 ایمنی

 عدد64

6  Zinc 30+ Copper   مس 04زینک + 
 میلی گرم 04زینک )گلوکونات(      

 میلی گرم  7مس )گلوکونات(           

-مو-سالمت پوست

 ناخن

تقویت سیستم 

 ایمنی

 عدد 04

7   Biotin 1000    میکروگرم 7444بیوتین                بیوتین 
-مو-سالمت پوست

 ناخن
 عدد 04

8 
 Folic Acid+ Vitamin 

B12 
 میکروگرم 244فولیک اسید           78فولیک اسید+ ویتامین ب 

ممیکروگر 744          78ویتامین ب   
 

پیشگیری و کمک 

 کم خونیبه درمان 
 عدد 64



9 
 Folic Acid+ 

Iodine+Vitamin B12  

فولیک اسید + ید + ویتامین  

  78ب

 میکروگرم 644فولیک اسید        

 میکروگرم   894ید                         

 میکروگرم    8.2      78ویتامین ب       

کمک به سالمت 

سیستم عصبی و 

 تکامل جنین

تامین نیاز مادر در 

 طی بارداری 

 عدد64

01  Vitamin B12  78ویتامین ب   

 میکروگرم   544      78ویتامین ب  
پیشگیری و کمک 

 به درمان 

 کم خونی

سالمت سیستم 

 عصبی

 عدد 64

 عدد 64 میکروگرم 7444       78ویتامین ب  

00 
 Magnesium 300 + B-

complex 
 کمپلکس-+ب044منیزیوم 

 

 میلی گرم  044منیزیم       

 میلی گرم 7.8   7ویتامین ب

 میلی گرم6    6ویتامین ب

 میکروگرم  044فولیک اسید     

 میکروگرم 8.0     78ویتامین ب

سالمت سیستم 

 عضالنی-عصبی

کاهش اسپاسم 

 عضالنی

 عدد04

01 
 Selenium Plus  

 Zinc, A, C, D, E 

 سلنیوم پالس  

 زینک، ویتامین  آ، ث، دی، ای 

 میکروگرم       55سلنیوم       

        میلی گرم 77زینک             

    واحد بین المللی 7544        ویتامین آ        

 میلی گرم          784        ین ث  ویتام

 بین المللیواحد  044     ویتامین دی 

 واحد بین المللی 64     ویتامین ای         

 

-مو-سالمت پوست

 ناخن

تقویت سیستم 

 ایمنی

 عدد 64



13 Omega3   0امگا 

 

 ایکوزاپنتاانوئیک اسید(EPA) میلی گرم 724      

 

     میلی گرم 784 (DHA)اسید دوکوزاهگزاانوئیک

سالمت قلب و 

عروق، کاهش چربی 

 خون...

 عدد 04

 عدد 64

14 
 Omega3+ Vitamin D+ 

Vitamin E 

+ویتامین دی+ویتامین  0امگا 

 ای 

 ایکوزاپنتاانوئیک اسید(EPA) میلی گرم 724      

  میلی گرم 784 (DHA)اسید دوکوزاهگزاانوئیک

 واحد بین المللی 7444ویتامین دی       

واحد واحد بین المللی 88   ویتامین ای     

 

سالمت قلب و 

 عروق،

کاهش چربی  

 خون...

 عدد 04

15  Vitamin E   سنتروویت ویتامین ای 

 الفاتوکوفریل استات(-ویتامین ای  )دی ال 

 بین المللیواحد 044  

آنتی 

اکسیدان،تقویت 

 سیستم ایمنی

کاهش 

التهاب،کمک به 

 سیستم باروری 

 الفاتوکوفریل استات( -ویتامین ای  )دی ال  عدد 04

 بین المللی واحد 844 

 الفاتوکوفریل استات(-ویتامین ای  )دی ال 

 بین المللی واحد 744  

16  Vitamin D3   ویتامین دی 

 واحد بین المللی 7444کوله کلسیفرول 
سالمت استخوان، 

 دندان، مفاصل

تقویت سیستم 

 ایمنی...

 عدد 04

 عدد 64 واحد بین المللی 8444کوله کلسیفرول 



 ( Tablets ) قرص ها 

01  Rivabion  ®  ریوابیون® 

 میلی گرم 744    7ویتامین ب

 میلی گرم 844   6ویتامین ب

 میکروگرم 844   78ویتامین ب

سالمت سیستم 

 عصبی

کاهش ضعف و 

 خستگی...

 عدد 04

08  Ferrovits-CV ®  سی وی-فروویتس® 

 میلی گرم 81آهن )بیس گالیسینات(         

 میکروگرم 544فولیک اسید                        

 میکروگرم    2/2                    78ویتامین ب        

 میلی گرم 24ویتامین ث                            

پیشگیری و کمک 

 به درمان 

 کم خونی

 عدد 04

09  Irobizin ®  آیروبیزین® 

 میلی گرم 72فروس )بیس گالیسینات(           

 میکروگرم 044فولیک اسید                                

 میکروگرم 8.0                             78ویتامین ب   

 میلی گرم  7.0                              6ویتامین ب     

 میلی گرم 77                            زینک              

پیشگیری و کمک 

 به درمان 

 کم خونی

 عدد 04

11 
 Ferrous Sulfate+ Folic 

Acid  
 فروس سولفات+ فولیک اسید   

 میلی گرم      64آهن)فروس سولفات(             

 میکروگرم  544فولیک اسید                         

پیشگیری و کمک 

 ن به درما

 کم خونی

 عدد 744

10  Sana Bones®  سانابونز® 

 میلی گرم  854کلسیم )کربنات (             

 میلی گرم 785منیزیم )اکسید(               

 میلی گرم  5زینک )گلوکونات(         

 واحد بین المللی 844ویتامین دی                

سالمت استخوان و 

 مفاصل
 عدد 64



23 
 Calcium 

Citrate+Vitamin D 
 کلسیم سیترات+ ویتامین دی  

 میلی گرم 854کلسیم )سیترات(         

 واحد بین المللی 044ویتامین دی             
سالمت استخوان و 

 مفاصل

 

 عدد 04

24   Calcium+Vitamin D  کلسیم +ویتامین دی 
 میلی گرم 544کلسیم )کربنات(        

 واحد بین المللی 844ویتامین دی                 

سالمت استخوان و 

 مفاصل 
 عدد 54

25  Vitamin C+ Zinc ویتامین ث+ زینک 
میلی  044اسکوربیک اسید                     

 میلی گرم 74         زینک )گلوکونات(          گرم

تقویت سیستم 

 ایمنی

-مو-سالمت پوست

 ناخن

 عدد04

 (Effervescent Tablets) شان قرص های جو

 

26  Vitamin C 500 

اسانس - 544ویتامین ث    

 پرتقال  
 میلی گرم 544اسکوربیک اسید 

تقویت سیستم 

 ایمنی

-مو-سالمت پوست

 ناخن

 عدد 84
  544ویتامین ث    

 اسانس لیمو-

27 Vitamin C 1000 
 - 7444ویتامین ث   

 اسانس پرتقال
 میلی گرم 7444اسکوربیک اسید 

تقویت سیستم 

 ایمنی

-مو-سالمت پوست

 ناخن

 عدد 74

 عدد 84



28  Vitamin C + Zinc 
اسانس -ویتامین ث + زینک   

 پرتقال  

 میلی گرم  544اسکوربیک اسید        

 میلی گرم 74زینک                       
تقویت سیستم 

 ایمنی

-مو-سالمت پوست

 ناخن

 عدد 84
 میلی گرم  7444اسکوربیک اسید          

 میلی گرم 74زینک                       

29  Calcium+Vitamin D    کلسیم+  ویتامین دی 
 میلی گرم    544کلسیم)کربنات(                

 واحد بین المللی 844ویتامین دی            

سالمت استخوان و 

 مفاصل 
 عدد 84

30 
 Calcium+Magnesium 

+Vitamin D+ Zinc 

کلسیم+ منیزیم+ ویتامین  

 دی+ زینک 

 اسانس لیمو  

 میلی گرم  544کلسیم )کربنات(            

 میلی گرم 15منیزیم )اکسید(             

 میلی گرم 5زینک )گلوکونات(           

 واحد بین المللی 044ویتامین دی             

استخوان و سالمت 

 مفاصل 
 عدد84

31 
 Magnesium+ B1, B6 & 

B12 Vitamin 

، 6،ب7منیزیم+ویتامین ب  

   78ب

 اسانس بلوبری

 میلی گرم 854منیزیم )اکسید(         

 میلی گرم 7.8             7ویتامین ب

 میلی گرم 7.1             6ویتامین ب

 میکروگرم 8.0           78ویتامین ب

تم سالمت سیس

 عضالنی-عصبی

کاهش اسپاسم 

 عضالنی

 عدد84

 

 

 

 

 

 

 


