מטופלים שסבלו מתשישות ועייפות והשתמשו באנרג'ימל ,מוצר כוורת
בריאותי מבית מעבדות צוף גלובוס ,דיווחו על שיפור דרמטי במצבם

האם הפיתרון
לעייפות יבוא
מהדבורים?
אורח החיים המודרני גובה מחירים לא
פשוטים מכולנו :זיהום אוויר ,מזון מתועש,
וכמובן ,קצב החיים המטורף  -כל אלה
עלולים להצטבר ולהביא אותנו למצב של
עייפות וחולשה מתמשכת .למרבה הפלא
(והצער) ,העובדה שמדובר בתופעות שאינן
תמיד מזוהות או מובהקות ,גורמת לאנשים
רבים לגרור את המצב הזה שנים .אבל יש
גם סימנים לאופטימיות .יתכן שאת המפתח
להתמודדות עם הבעיה יספק מוצר כוורת
בריאותי ייחודי  -אנרג'ימל ,מבית מעבדות
צוף גלובוס .האנרג'ימל מסייע לחיזוק
כושר ההתמודדות של הגוף ,מאיץ תהליכי
החלמה ונמצא יעיל במיוחד עבור מי
שסובל מעייפות ותשישות .כמו כל מוצרי
מעבדות צוף גלובוס ,גם האנרג'ימל מסתמך
על היכולת הסינרגטית של הדבורים להביא
את סגולות הריפוי של צמחי המרפא
בעוצמה של פי  6ויותר .לסיפור המלא

יום ראשון בבוקר ,העיניים נפקחות לקראת שבוע חדש וכמעט
מיד מגיע הצורך לעצום אותן שנית ,כאילו שטעינת המצברים
של סוף השבוע לא התרחשה מעולם .נשמע לכם מוכר? יתכן
מאוד שגם אתם סובלים מתופעות שונות של עייפות.

קצב חיים שגובה מחיר
והעניין הזה ,שלעתים נתפס כמו סתם התפנקות ,משבש את
חייהם של רבבות ישראלים בכל רגע נתון .במובנים רבים דווקא
הטריוויאליות של תופעת העייפות ,היא זו שמונעת את פיתרון
הבעיה .אחרי הכל ,בדרך כלל' ,עייפות' לא ממש נחשבת למחלה
(מלבד במקרים יחסית נדירים של עייפות כרונית קיצונית) ,אלא

יותר לסוג של אי נוחות שאפשר פשוט להתעלם ממנה .האמת
כמובן שונה ,כי עבור אנשים רבים עייפות אינה סימפטום של
פינוק ואף לא עילה לעצלנות ,אלא בעיה אמיתית שפוגעת
בתפקוד היומיומי והשוטף של החיים.
לפעמים ,גם למי שסובל קשה מאוד להפנים שמדובר בבעיה.
התיוג תחת שם הקוד הכללי 'עייפות' ,שמתבטא באופנים
מגוונים (ביניהם :אובדן כוח וחולשה ,תשישות כללית ,כושר
ריכוז יורד והיעדר חדות ומוטיבציה) ,מביא רבים להתעלם
מהבעיה ועלול לעכב את ההתמודדות עמה למשך שנים.
הסיבות לתופעות העייפות רבות ,וכוללות בין היתר :אנמיה,
בעיות שינה ,ומחלות ויראליות ופטריתיות .אבל יש גם סיבה
נפוצה נוספת ,לעיתים קרובות מדובר בתוצאות של אורח החיים
המודרני :התזונה הלא מאוזנת ,זיהום האוויר ומעל לכל קצב
החיים המטורף שגובה מחיר מכולנו .על רקע זה ,כדאי לשים לב
לאנרג'ימל ,מוצר כוורת ייחודי מבית מעבדות צוף גלובוס.

כפית אחת פעמיים ביום
אין ספק ,אנרג'ימל הוא בגדר חדשות מצוינות עבור ישראלים
רבים הסובלים מחולשה ועייפות .הדיווחים של מי שכבר
השתמש במוצר רק מאששים את הנחות המוצא של צוות
הפיתוח ממעבדות צוף גלובוס.
כמו כל מוצרי הכוורת הבריאותיים של מעבדות צוף גלובוס,
גם אנרג'ימל מתבסס על יכולתם של הדבורים להעצים את
החומר הפעיל בצמחי המרפא (להרחבה ראו מסגרת משמאל),
עד פי  6ויותר מנטילתם במצבם הגולמי ,ולמעשה ,לספוג
 100%מהחומר הפעיל.
תערובת צמחי המרפא ממנה מפיקות הדבורים את האנרג'ימל,
נמצאה יעילה בהוספת אנרגיה לגוף ,במניעת עייפות כרונית
הנובעת מכל סיבה שהיא ,בהגברת כושר ההתמודדות של הגוף
ובהאצת תהליכי ההחלמה והחיזוק של הגוף לאחר מחלות.
ויש עוד פרט חשוב שכדאי לציין בקשר לאנרג'ימל .מדובר
במוצר טבעי לחלוטין הנטול תופעות לוואי והשימוש בו אינו
דורש מרשם רופא .למעשה ,מרבית המטופלים שעשו בו שימוש,
עשו זאת בעקבות המלצת רוקח .עובדה זו ,יחד עם המרקם
המזמין שלו (מזכיר בטעמו ובגונו דבש) ,הופכת אותו לנגיש
במיוחד -כפית אחת פעמיים ביום וזה הכל.
כפי שצוין ,אנרג'ימל גם מסייע לאנשים שעברו מחלות קשות
לשקם את הגוף ולחזור לאיתנם .בנוסף ,המוצר מתאים מאוד
גם לשימושם של ספורטאים ,שיכולים באמצעותו להוסיף
לגופם אנרגיה לפני האימון גופני ולשפר את ביצועיהם
באופן טבעי.
ישראלים לא מעטים כבר הכניסו את האנרג'ימל לשגרת
יומם ,עבור רבים מהם שגרה זו הפכה להיות הרבה יותר נעימה
ועשירה באנרגיה.

תערובת צמחי המרפא
ממנה מפיקות הדבורים
את האנרג'ימל ,נמצאה
יעילה בהוספת אנרגיה
לגוף ,במניעת עייפות
כרונית ,בהגברת כושר
ההתמודדות של הגוף
ובהאצת תהליכי
ההחלמה והחיזוק
של הגוף
אנרג'ימל גם מסייע
לאנשים שעברו מחלות
קשות לשקם את הגוף
ולחזור לאיתנם .בנוסף,
המוצר מתאים מאוד
גם לשימושם של
ספורטאים ,שיכולים
באמצעותו להוסיף
לגופם אנרגיה לפני
אימון גופני ולשפר את
ביצועיהם באופן טבעי

תגלית
דבורי
המרפא
ד"ר אלכסנדר גורושיט ,המדען
שהצליח ללמד את הדבורים
לייצר מוצרי כוורת בריאותיים
עוד כשהיה רופא צעיר ,ריתקו הדבורים את
דמיונו של ד"ר אלכסנדר גורושיט ,שהתפעל
במיוחד מיכולתן למקסם ולהעצים את החומרים
הפעילים שבצוף .הנחת המוצא שלו ,שברבות
הימים הוכחה כנכונה ,הייתה שאם תימצא
שיטה באמצעותה ניתן יהיה לשלוט על תזונת
הדבורים ,ניתן יהיה גם לשלוט על הרכב
החומרים הפעילים שבמוצרי הכוורת.
אחרי שהשתקע בקריית שמונה וקיבל את
תמיכת המדען הראשי של משרד התמ"ת,
הקדיש ד"ר אלכסנדר  18שנים מחייו למחקר
ופיתוח .במהלך השנים חבר ליזם אריק פחימה,
גם הוא מקריית שמונה ,וכך באו לעולם מעבדות
צוף גלובוס.
בסופו של תהליך ,צוות מדעני מעבדות צוף
גלובוס הגיע לפריצת דרך עולמית ,כשהצליח
לפתח נוסחאות הזנה ייחודיות לדבורים -
המתבססות על צמחי מרפא .כל מוצר ,והנוסחא
הייחודית שלו .כך ,במקום שהדבורים ילקטו צוף
ממקורות שונים ואקראיים ,הדבורים המיוחסות
בכוורות שבשרות מעבדות צוף גלובוס ניזונות
מתערובות ייעודיות של 'צוף' שהופק מצמחי
מרפא .התוצאה :מוצרי כוורת בריאותיים
שנותנים מענה אפקטיבי לשורה ארוכה של
מצבים ותופעות בריאותיות.
אחרי  18שנות
מחקר ,התגלית
של מעבדות
צוף גלובוס:
פי  6ויותר
יכולות ריפוי
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גד בירון ,שיאון info
gadbiron@sion-info.com

יותר עוצמת
מר ריפוי
מצמחי פא

להשיג בסופר-פארם,
ניו-פארם ,בבתי המרקחת
של רשת שופרסל,
ברשתות www.zufglobus.com
בבתי המרקחת,
1-800-20-88-28
הטבע ובבתי הטבע
המובחרים ברחבי הארץ שיחת ייעוץ חינם

למידע נוסף:

נא להכיר מוצרי כוורת בריאותיים נוספים מבית מעבדות צוף גלובוס*
לייפמל

לשיקום המערכת החיסונית שנפגעה
עקב טיפול כימותרפי והקרנות

גסטומל

לאיזון וייצוב פעילות
מערכת העיכול

איזימל

מרגיע ,משפר את איכות השינה
ומוריד לחץ דם

וירמל

לחיזוק מערכות ההגנה
של הגוף

פלורמל

לטיפול בבעיות
בחלל הפה

* כל המוצרים עומדים בתקן  - I.S.Oשל מכון התקנים הישראלי ,בתקן  - H.A.C.C.Pמערכת ניהול בטיחות מזון ובתקן  G.M.Pלתנאי ייצור נאותים של משרד הבריאות .בנוסף ,כל מוצרי הכוורת כשרים (פרווה) בהשגחת בד"צ העדה החרדית.

בונכומל

להקלה על
פגעי החורף

