
ARI SÜTÜ
Apis Mellifera L.

Arı sütü, antibiyotik, antitümör, kan 
basıncını düşürücü ve bağışıklık sistemini 
düzenleyen etkileri ile çalışılmıştır.

Arı sütü, bir miktar kadın hormonal  
aktivitesi etkisi gösterir.

Ek olarak, kolesterol, insülin benzeri etki 
ve sinir sistemi  üzerindeki etkileri de  
gösterilmiştir.

PROPOLIS
Dahili ve harici olarak kullanılmıştır.  
Bakterileri, virüsleri ve mantarları 
öldürdüğü, lokal anestezi, antiülcer ve 
anti-enflamatuar özelliklere sahip olduğu,  
kan basıncını düşürdüğü ve bağışıklık  
sistemini uyardığı bilimektedir.

Propolis, özellikle Gram-pozitif  
bakterilere, mayalara ve bazı virüslere 
karşı antimikrobiyal etki gösterir.

Propolis ve kimyasal bileşenlerinin  
sitotoksisitesinin, tümör hücrelerinde 
büyümeyi durdurduğu gösterilmiştir.

Hamilelik ve emzirme döneminde  
güvenlik ve etkinlik ile ilgili bilgiler eksiktir.

ZERDAÇAL
Curcuma Longa

Zerdeçal, dolgunluk, yavaş sindirim 
ve gaz gibi sindirim rahatsızlıklarının  
giderilmesinde kullanılmaktadır

Mevcut araştırmaların çoğu zerdeçal-
da bulunan kurkumin’nin bir antide-
presan etkisi olduğunu ve depresyon  
semptomlarını azalttığını göstermektedir.

Yetişkinler ve Yaşlılar için uygundur, 18 
yaşın altında önerilmez.

ORGANİK BAL
Apis Mellifera

15 ml arı organik bal stresi ve yorgunluğu 
azaltmak için kullanılır

15 ml organik bal, sağlıklı bir uykuya  
neden olur.

Bal, çeşitli hastalıkların tedavisinde tek 
başlarına veya diğer bileşenlerle birlikte 
kullanılabilir.

Aynı zamanda birleştiği tıbbi maddelerin 
özelliklerini ve etkilerini arttırma ender ve 
paha biçilmez bir niteliğe sahiptir.

Bal yaygın bir besindir ve kullanımı ile  
ilgili herhangi bir doz kısıtlaması yoktur. 
Bal, bebek formülasyonlarında dikkatli  
kullanılmalıdır.

GINSENG
Panax Quinquefolius

Geleneksel olarak yorgunluk ve halsizlik 
gibi asteni belirtileri için kullanılır

Ginseng kökü, canlılık verici,  
immünomodülatör, antineoplastik,  
kardiyovasküler, merkezi sinir sistemi, 
endokrin ve günlük performans etkileri 
için yaygın olarak kullanılır.

Yetişkinler ve Yaşlılar için uygundur,  
yeterli veri olmadığı için 18 yaşın altında  
önerilmez.

KEÇİBOYNUZU
Ceratonia Siliqua

Bazı araştırmalar, standart bir oral rehidra-
syon çözeltisi (ORS) almadan hemen önce 
çiğ keçiboynuzu çekirdeğinden ekstrakte 
edilmiş suyun veya keçiboynuzu pod tozu 
almanın akut diyare hastası olan çocuklarda 
ve diyare süresini kısalttığını ve semptomları 
azalttığını bildirmektedir.

Öncü çalışmalar, 6 haftaya kadar ağızdan 
keçiboynuzu  veya spesifik bir keçiboy-
nuzu ürününün alınmasının, kolesterolü  
yüksek olan kişilerde toplam kolesterolü 
ve düşük yoğunluklu lipoprotein (LDL veya 
“kötü kolestrol”) kolesterolü düşürdüğünü  
göstermektedir.

GINKGO BILOBA
Salisburia Adiantifolia

Hafif demansta (yaşa bağlı) bilişsel  
bozulmanın ve yaşam kalitesinin 
iyileştirilmesi için kullanılır

Bacakların ağırlığının hafifletilmesi ve 
küçük dolaşım bozuklukları ile ilişkili 
soğuk el ve ayakların hissedilmesi için 
geleneksel bitkisel tedavide kullanılır.

Yetişkinler ve Yaşlılar için uygundur, 18 
yaşın altında önerilmez.

Kanama eğilimini artırabilir.
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A German Company

ACTO® HERBAL, tıbbi faydalı 
özelliğe sahip yirmi doğal 
ürünün uygun oranlarda 
karışımı ile hazırlanmış güçlü 
bir gıda takviyesidir. İçeriğinde 
bulunan ve tamamen  
organik olan ürünlerin 
sağladıkları faydalar ve genel 
bilgiler broşürde açıklanmıştır.

ACTO® HERBAL; soğuk 
fermantasyon yöntemi ile hazırlanmıştır, böylece hazırlan-
ma aşamasında içeriğinde bulunan mineral ve vitaminler 
yüksek oranda korunmuştur. 

ACTO® HERBAL; günlük yaşam için gerekli olan çok sayı-
da aminoasit, polisakkarit, vitamin ve mineralleri kolayca 
alabileceğiniz şekilde kullanımınıza sunulmuştur.

ACTO® HERBAL, günlük performansı ve yaşam kalitesini 
artırır.

Günde tek monodoz ampul ile rahat kullanım sağlar.
 
Sağlıklı ve kaliteli  yaşamı  ACTO® HERBAL ile yakalayın.

Keçiboynuzu Pekmezli

Gıda Takviyesi

ACTO PHARMA HİJYEN SAN. TİC. A.Ş.
www.actopharma.com  
info@actopharma.com

Lisans Sahibi:
ACTOMedLife® GmbH & Co. KG 
 38118 Braunschweig/Germany
www.actomedlife.com
info@actomedlife.com

www.actoherbal.com



KARABİBER 
Piper nigrum 

Karabiber, piperin adı verilen  güçlü bir  
antioksidan içerir.  

Serbest radikallerin hücrelere zarar  
vermesinin önüne geçer.

Yapılan çalışmalarda kolesterol düşürücü 
etkisi olduğu, ayrıca kolestrol düşüren 
takviyelerin etkisini artırdığı gösterilmiştir.

Deneysel çalışmalarda kanser  
hücrelerinin replikasyonunu yavaşlat-
tığı ve bu hücrelerin ölümüne yol açtığı  
belirtilmektedir

Karabiber, çocuklar ve yetişkinler için, 
gıdalar ile ağızdan alınarak güvenle  
kullanılan bir bitki tohumudur.

HARDAL
Brassica Juncea

Organik izotiyosiyanatlar kansere karşı 
koruyucu etki gösteririler

Hardal türevlerinin nöroblastom hücreleri 
üzerindeki sitotoksisitesi araştırılmıştır.

B.Juncea’nın antioksidan alfa-tokoferolün 
doğal bir kaynağı olduğu bilinmektedir

Sulu hardal özlerinin insan eritrosit 
membranları üzerinde FeS04-askor-
bat tarafından indüklenen lipit peroksi-
dasyonu inhibe ettiği gösterilmiştir.

Hamilelik ve emzirme döneminde  
kullanım için yeterli veri yoktur.

İNCİR
Ficus Carica

Yapılan ön çalışmalar, incir yaprak-
larından yapılan bir ürünün, tip 1 diyabet  
hastalarında insülin gereksinimlerini 
azaltabileceğini göstermektedir. 

Ayrıca incir yedikten sonra kan şekeri  
seviyesini düşürdüğü gösterilmiştir.

İncirin meyvesi, kökü ve yaprakları,  
geleneksel tıpta gastrointestinal  
(kolik, hazımsızlık, iştahsızlık ve ishal),  
solunum (boğaz ağrısı, öksürük ve 
bronşiyal problemler) ve kardiyovasküler 
bozukluklar için ayrıcamantiinlamtuar ve  
antispazmodik olarak kullanılır.

Hamilelik ve emzirme döneminde  
güvenlik ve etkinlikle ilgili bilgiler eksiktir

KARADUT
Morus Nigra

İçeriğindeki fitokimyasallar ile , özellikle 
kardiyovasküler, enflamatuar ve kanser 
hastalıklarının önlenmesine katkı sağlar

insan sağlığı üzerinde yararlı  
antioksidanlar olarak görev yapar.

Karadut flavonoidler bakımından  
oldukç zengindir.

Yeterli veri olmadığı için hamilelik ve 
emzirme döneminde kullanmaktan 
kaçının.

ÇAKŞIR OTU
Ferula Communis

F. communis, geleneksel olarak  
histeriye karşı ve dizanteri tedavisinde 
kullanılmıştır.

Suudi Arabistan’da Al-kalakh olarak  
bilinen bu bitkinin kök-gövdesi,  
cilt enfeksiyonlarının tedavisi için  
yerel olarak kullanılırken, kavrulmuş çiçek  
tomurcukları ateşe ve dizantere karşı  
kullanılmaktadır.

Bu ürün için yeterli bilimsel çalışma  
yapılmamıştır. Muhtemel yan etkiler 
araştırılmalıdır.

BİBERİYE
Rosmarinus Officinalis

Biberiye dispepside semptomatik  
rahatlama sağlar ve gastrointestinal  
sistem spazmlarında yardımcı olur.

Biberiye, hafif kas ve eklem ağrısının  
hafifletilmesinde ve küçük periferik 
dolaşım bozukluklarında yardımcıdır.

Banyo katkı maddesi olarak kullanınlabilir

Yetişkinler ve yaşlılar için uygundur. 
Hamilelik ve emzirme döneminde  
güvenlik ve etkinlikle ilgili bilgiler eksiktir.

ÇÖREK OTU TOHUMU
Semen Nigellae Sativae

Çörek otu tohumu, timokinon (TQ)  
(% 30-48), flavonoidler, antosiyanin-
ler, alkaloitler ve esansiyel yağ asitleri,  
özellikle linoleik ve oleik asit gibi birçok 
farklı kimyasal bileşene sahiptir. 

Geleneksel olarak solunum ve  
sindirim bozuklukları, böbrek ve karaciğer  
fonksiyon bozukluğu ve romatizmal  
hastalıkların tedavisinde farklı şekillerde 
kullanılmıştır.

Bir çok çalışma, immünomodülatör  
aktivitelerin yanı sıra anti-enflamatuar, 
antimikrobiyal ve antioksidan etkileri de 
dahil olmak üzere, çörek otu tohumların 
birçok tıbbi özelliğini ortaya koymaktadır

Bazı araştırmalar, çörek otu tohumu  
tozunun şeker hastalığı olan kişilerde 
kan şekeri seviyesini artırabileceğini  
göstermektedir. Çörek otu ayrıca  
şeker hastalığı olan kişilerde kolesterol  
seviyelerini artırabilir.

KARANFİL
Syzygium Aromaticum

Karanfil, ağız veya boğazdaki küçük  
iltihapların semptomatik  tedavisi için  
geleneksel tıpta kullanılmaktadır.

Karanfil, diş ağrısını geçici olarak giderir. 

Yetişkinler ve yaşlılar için kullanımı 
uygundur, çocuklarda ve ergenlerde  
kullanımı ile ilgili yeterli çalışmalar yoktur.

KEKİK 
Origanum Vulgare

kekik antimikrobiyal ve antioksidan  
etkileri bilinir, ayrıca  antispazmodik ve  
diyabette olası aktiviteye sahiptir.

Yetişkinler ve yaşlılar için uygundur. 
Hamilelik ve emzirme döneminde  
güvenlik ve etkinlikle ilgili bilgiler eksiktir.

TARÇIN
Cinnamomum Verum

Tarçın gaz ve şişkinlik şikayetleri  
dahil hafif, spazmodik gastrointestinal  
şikayetlerin semptomatik tedavisi için 
kullanılmaktadır.

GINGER 
Zingiber Officinale

Zencefil  taşıt tutmasına bağlı bulantısı ve 
kusmanın  önlenmesi için kullanılır

Gaz ve şişkinlik dahil hafif, spazmodik 
gastrointestinal şikayetlerin semptomatik 
tedavisi için kullanılır

Yetişkinler ve Yaşlılar için uygundur, 18 
yaşın altında önerilmez.

DAHA FAZLA

GÜÇ İÇİN 
ACTO® HERBAL


