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מרפאה לרפואה טבעית וצמחי מרפא
ייצור, שיווק ופיתוח

טל רפואה טבעית בע״מ

קורונה וירוס הופיע בחיינו ובכך ערער את מצבנו הנפשי. 
מגיפה  והיותו  הקשות  השלכותיו  איומו,  קיומו,  עצם 
ההסגר  בבידוד,  ההכרח  חיינו.  את  מערערים  עולמית 
הכפוי, חוסר הוודאות, הצפייה במדיה, הפגיעה הכלכלית 
הקשה והפחד מהחולי מעוררים בנו חרדות, מתח ודאגה 
חיינו.  את  ומערערים  משבשים  ובכך  מקורבנו  לבריאות 

בימים  נדרשים,  הרי  אנו 
להקפיד  הללו,  הקשים 
מיטבי  חיים  אורח  על 
הכל  התנאים  אף  על 
יוצרים  אשר  קשים  כך 
ערפל סמיך ושחור וזאת 
ומקורבנו  ילדנו  עבור 
וחזון  איום  של  ועצמנו 
אימה. הלחצים הנובעים 
גוברים,  זו  מתקופה 
ועוצמות הלחץ והחרדה 

גדלות. קיימת תחושת תסכול אך גם איום מגורם מסוכן 
שקט  אי  בתחושת  מלווה  השליטה  חוסר  נראה.  ובלתי 
הלחץ  עלינו.  המגן  פסיכופיזי  מנגנון  לנו  יש  וסטרס. 
לטבוע  לא  חשוב  אך  אנושית  יסוד  תכונת  הינו  לחלוטין 
באופן  להתנהל  לדעת  אם  כי  העולמית  במערבולת 
נפש  כוחות  בליווי  חיובית  חשיבה  לחשוב  ועדיין  מיטבי 
לאיזוננו. חשוב לנצל את 
הטבע  של  המשאבים 
ושל עולם צמחי המרפא 
ובכך להעניק לנו שלווה 
נפשי,  שקט  פנימית, 
חיזוק  רוח,  רוממות  כוח, 
חיסוני וכוח נפשי לעבור 
את התקופה הקשה הזו. 
אנו ב"צוף צמחים" נסייע 
מבית  זאת  לעשות  לכם 

המרקחת של הטבע.

התוויות

מבית המרקחת של הטבע

ערכת צמחי מרפא
שלוש פורמולות היוצרות סינרגיה טבעית

לטיפול יעיל ומהיר במצבי לחץ קשים, 
דיכאון, סטרס, חרדות, חוסר איזון ואי שקט

בזמנים כל כך קשים - הרפואה הטבעית  ב"צוף צמחים" מעניקה לכם מענה טבעי מוכח 
ונחקר למצבי סטרס, אי  שקט, חולשה נפשית, עצבנות, חוסר איזון, נדודי שינה.

המנעו מתרופות פסיכיאטריות קשות, ממכרות  ועתירות תופעות לוואי
תהנו משלווה, שקט נפשי, רוגע, איזון רוממות רוח, ריכוז, שינה טובה, אנרגיה בריאות וחוסן נפשי

מצבי מתח וקורונה וירוס
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מרפאה לרפואה טבעית וצמחי מרפא
ייצור, שיווק ופיתוח

התוויות

A צוף רוגע פורטה
GOLDEN ROOT גולדן רוט

RHODIOLA מיצוי יבש טהור של

הריכוז הגבוה ביותר של חומרים פעילים

צוף צמחים

מחוייבים לאיכות בעלת 

שם לאומי ועולמי, וכן טיפול 

מקצועי ומסור בכל צמח 

וחומרי הגלם הנובעים ממנו 

ובאהבה לטבע

של  הפעילים  בחומרים  ביותר  העשירה  התמצית  את  לכם  להעניק  שמחה  צמחים  צוף 
היכולת,  שיפור  חיזוק,  עמידות,  הגוף,  של  כללי  לשיפור  מותווה  הצמח  הרודיולה.  צמח 
שיפור קוגניטיבי, חיזוק רב מערכתי, אנטי חרדתי, אנטי דיכאוני ועוד. רודיולה הינה צמח 
רב שנתי. גודלו כ 70-100 ס"מ. הצמח גדל באזורי הרים באירופה וצפון אסיה. הצמח הינו 

צמח רפואי ושימש תמיד כמשפר עמידות וחוזק פיזי וכן שיפור 
כוח העבודה. הצמח משמש מאות שנים לטיפול בעייפות, דיכאון, 

הפרעות עצביות ועוד.

של  והעצמתם  העשרתם  ליצור,  המסייע  מרפא  צמח  הינו  רודיולה 
הרודיולה  ודופאמין.  לסרוטונין  בדומה  במוח  הנוירוטרנסמיטורים 
זיכרון,  יותר,  טובה  חשיבה  מעורר  הקוגניטיבית,  היכולת  את  מעצים 
יכולת לימוד ועוד. הרודיולה מסייע במצבים של הפרעת קשב וריכוז, 

עייפות ועוד.
הרודיולה יוצר איזון מדהים במצבי הרוח ומתקן נזקים של הרדיקלים 

החופשים.

יבש 100%  מיצוי  וכמוסות המכילים  מייצרים את הצמח במיצוי  אנו 
ולא צמח טחון כי אם מיצוי טהור של צמחים.

חיזוק מערכת 	 
העצבים 

מעניק אנרגיה	 
סיבולת גופנית 	 
עצבות ודכדוך	 
כושר גופני  	 
התקפי חרדה	 
אנטי דיכאוני מובהק 	 

וחזק
אי שקט	 
מעורר ומחזק חיסון     	 
צמח אדפטוגן	 
מתח כרוני                     	 
המרצת תיפקודים 	 

קוגניטיבים
תפקוד מיני 	 
מחזק סרטונין	 
מגביר דופאמין וגאבא	 
תשישות חולשה	 
חוסר אנרגיה	 
הפרעות עצביות	 
חולשה חיסונית	 
אנטי סרטני	 
מאזן את בלוטת 	 

התריס
מחזק לב	 
מחזק עצבי - מזין את 	 

מערכת העצבים
ממריץ תנועה	 
משפעל חיסון	 
פוריות	 
מרגיע	 
עייפות כרונית	 
תמיכה בגיל המבוגר    	 
החלמה ותמיכה	 
זיכרון לקוי	 
חולשת שריר הלב	 
יצר מיני ירוד	 
תמיכה בטיפול בסרטן	 
מחלות ויראליות	 
פיברומיאלגיה	 
תפקוד מיני לקוי	 

צוף צמחים מעניקים את הטוב ביותר שניתן להפיק מצמחי המרפא ותהליך הריפוי דרך הרפואה 
לשיפור  גם  אך  ובעיות,  רבות  מחלות  לריפוי  מרפא  בצמחי  שימוש  וכן  גווניה  כל  על  הטבעית 
הבריאות ואיכות חייהם של המטופלים. תהליך הייצור החל מהגידול על האדמה עד הבקבוק 
והכמוסה מבקש תהליך מיומן ומקצועי תוך הקפדה על שמירת החומרים הפעילים וההשפעה 

של כל צמח וצמח. מוצרינו אינם נמכרים
בחנויות טבע ובפארמים לשם שמירה על האיכות הייחודית והגבוהה של צוף צמחים.

הגלם  חומרי  העולם.  וברחבי  בשיראל  אורגניים  מגידולים  מרפא  בצמחי  משתמשים  אנו 
שימוש  תוך  ישראל  ארץ  צמחי  אל  הקשר  על  גם  מקפידים  אנו  איכותיים.  הינם  הטבעיים 

במגדלים הטובים ביותר בארץ.
תכשירי צוף צמחים הינם באישור משרד הבריאות ובהכשר הרבנות.
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מרפאה לרפואה טבעית וצמחי מרפא
ייצור, שיווק ופיתוח

התוויות

B צוף רוגע פורטה
VALERIANA OFFICINALIS

תמצית ולריאן השורש רפואי

צוף צמחים

מחוייבים לאיכות בעלת 

שם לאומי ועולמי, וכן טיפול 

מקצועי ומסור בכל צמח 

וחומרי הגלם הנובעים ממנו 

ובאהבה לטבע

תכונות רפואיות עיקריות
 	)SEDATIVE( מרגיע
 	)RELAXANT( משחרר ומרפה
 	)ANXIOLYTIC( אנטי חרדתי
 	)ANTI PAIN( משכך כאבים
 	)VASOREL AXANT( מרפה כלי דם עורקיים
 	)HYPOTENSIVE( מפחית לחץ דם

תמצית מרוכזת, ייחודית, אורגנית ואיכותית. תמצית הולריאן הינה התמצית הטובה ביותר. 
התמצית מופקת מצמח מרפא בעל היסטוריה רבת שנים ומסורתית וזאת כדי ליצור איזון 
במאה  לרגיעה.  התורמת  איכות  כבעל  שנים  מאות  מזה  ידוע  הצמח  ושלווה.  רוגע  פנימי, 
השנייה לספירה המליץ רופא בשם גאלן על הולריאן כצמח בעל תכונות מרפא. גאלן המליץ 
על הצמח כמרגיע וחשוב לכל האוכלוסיה. גם כיום מחקרים רבים מזהים תרכובת פעילה 
בתוך תמצית הולריאן. הולריאן  מעניק תחושה של רוגע עמוק, הפגת מתחים וחרדות, שינה 

עמוקה ועוד. הולריאן נפוץ באירופה ובמיוחד באנגליה ומטפל בבעיות מערכת העצבים.

ולריאן - מחקרים
כצמח  בוליראן  שימוש  על  המדווחים  מדעיים  מחקרים  ושמונה  כעשרים  מצויים  בספרים 
לוואי.  תופעות  ללא  וזאת  ושינה  נפשי  לשקט  הקשור  בכל  נוספים  צמחים  ובשילוב  יחיד 
בספרות הרפואית קיימים גם מחקרים רבים אשר בדקו את השפעותיו של הולריאן הרפואי 

ודיווחו על יעילות גבוהה לטיפול בדיכאון, מתח, חרדות קשות ועוד.
הוולריאן הרפואי של צוף צמחים הינו במיצוי של 1:2 )היחיד בארץ(, בהשריה כפולה ומחומר 

גלם מהטובים בעולם תוך מקצועיות ללא פשרות.
 *התכשיר ניתן בכמוסות או במיצוי

מרגיע	 
מרומם נפש	 
נוגד חרדה	 
נוגד עיוות	 
מאזן לחץ דם	 
מחזק את מערכת 	 

העצבים
מזין את מערכת 	 

העצבים
חולשה של מערכת 	 

העצבים
משכך כאבים	 
משרה שינה	 
נוגד עיוות שרירים	 
אי שקט	 
הלם	 
טיקים	 
מעי רגיז	 
כאבי בטן	 
מגרנות	 
מתח כרוני 	 
כאבי מחזור	 
כאב ראש ממתח	 
דאגות	 
קוצר נשימה	 
הפגת מתחים	 
פוקוס	 
טראומה	 
טיקים	 

צוף צמחים מעניקים את הטוב ביותר שניתן להפיק מצמחי המרפא ותהליך הריפוי דרך הרפואה 
לשיפור  גם  אך  ובעיות,  רבות  מחלות  לריפוי  מרפא  בצמחי  שימוש  וכן  גווניה  כל  על  הטבעית 
הבריאות ואיכות חייהם של המטופלים. תהליך הייצור החל מהגידול על האדמה עד הבקבוק 
והכמוסה מבקש תהליך מיומן ומקצועי תוך הקפדה על שמירת החומרים הפעילים וההשפעה 

של כל צמח וצמח. מוצרינו אינם נמכרים
בחנויות טבע ובפארמים לשם שמירה על האיכות הייחודית והגבוהה של צוף צמחים.

הגלם  חומרי  העולם.  וברחבי  בשיראל  אורגניים  מגידולים  מרפא  בצמחי  משתמשים  אנו 
שימוש  תוך  ישראל  ארץ  צמחי  אל  הקשר  על  גם  מקפידים  אנו  איכותיים.  הינם  הטבעיים 

במגדלים הטובים ביותר בארץ.
תכשירי צוף צמחים הינם באישור משרד הבריאות ובהכשר הרבנות.



צוף צמחים מרפאה טבעית וייצור צמחי מרפא
מרפאה: 077-7502338    |   נייד: 050-2432991   |   פקס: 077-4546473 
www.tsuf-herbs.co.il :אתר     |     office@tsuf-herbs.co.il :מייל

מרפאה לרפואה טבעית וצמחי מרפא
ייצור, שיווק ופיתוח

התוויות

C צוף רוגע פורטה
SAMADHI סמדהי

חמשת צמחי מרפא בשילוב ייחודי לטיפול טבעי במצבים של חרדה, מתח,
אי שקט, חוסר איזון, נדודי שינה, סטרס קשה, דכדוך, התקפי חרדה ועוד...

צמחי המרפא בפורמולה והתוויותיהם

צוף צמחים

מחוייבים לאיכות בעלת 

שם לאומי ועולמי, וכן טיפול 

מקצועי ומסור בכל צמח 

וחומרי הגלם הנובעים ממנו 

ובאהבה לטבע

מרגיע	 
מרומם נפש	 
נוגד חרדה	 
נוגד עיוות	 
מאזן לחץ דם	 
מחזק את מערכת 	 

העצבים
מזין את מערכת 	 

העצבים
חולשה של מערכת 	 

העצבים
משכך כאבים	 
משרה שינה	 
נוגד עיוות שרירים	 
אי שקט	 
הלם	 
טיקים	 
מעי רגיז	 
כאבי בטן	 
מגרנות	 
מתח כרוני 	 
כאבי מחזור	 
כאב ראש ממתח	 
דאגות	 
קוצר נשימה	 
הפגת מתחים	 
פוקוס	 
טראומה	 
טיקים	 

צוף צמחים מעניקים את הטוב ביותר שניתן להפיק מצמחי המרפא ותהליך הריפוי דרך הרפואה 
לשיפור  גם  אך  ובעיות,  רבות  מחלות  לריפוי  מרפא  בצמחי  שימוש  וכן  גווניה  כל  על  הטבעית 
הבריאות ואיכות חייהם של המטופלים. תהליך הייצור החל מהגידול על האדמה עד הבקבוק 
והכמוסה מבקש תהליך מיומן ומקצועי תוך הקפדה על שמירת החומרים הפעילים וההשפעה 

של כל צמח וצמח. מוצרינו אינם נמכרים
בחנויות טבע ובפארמים לשם שמירה על האיכות הייחודית והגבוהה של צוף צמחים.

הגלם  חומרי  העולם.  וברחבי  בשיראל  אורגניים  מגידולים  מרפא  בצמחי  משתמשים  אנו 
שימוש  תוך  ישראל  ארץ  צמחי  אל  הקשר  על  גם  מקפידים  אנו  איכותיים.  הינם  הטבעיים 

במגדלים הטובים ביותר בארץ.
תכשירי צוף צמחים הינם באישור משרד הבריאות ובהכשר הרבנות.

סקוטלריה )קערורית אמריקאית(  
Scutellaria

אנו  הצפונית.  באמריקה  הצמח  של  מוצאו 
שמעל  )בחלקים  הצמח  בנוף  משתמשים 

האדמה(.
נוגדת  חרדה  נוגד  מרגיע  הצמח:  התוויות 
העצבים  מערכת  את  ומחזק  מזין  עיוות 
סטרס הפרעות קשב וריכוז הפרעות שינה 

פרקינסון ואפילפסיה.

Leonurus  )לאונרוס )זנב הארי
מוצאו של הצמח באסיה. 

דם  לחץ  סטרס,  חרדה,  הצמח:  התוויות 
נפשי,  שקט  שלווה,  משרה  שקט,  אי  גבוה, 
איזון  בדם,  שומנים  עודף  המעבר,  גיל 

הורמונלי. 

Melissa  מליסה רפואית
נוגד  נפש,  מרומם  מרגיע,  הצמח:  התוויות 
שינה,  הפרעות  בטן,  כאבי  חרדה,  דיכאון, 

אנטי ויראלי, מעי רגיז.

פסיפלורה )שעונית נאכלת(  
Passiflora edulis

השעונית  בארה"ב  שעונית  של  מוצאה 
במצבים  ויעילה  שנים  רבת  מסורת  בעלת 
של עומס ועודף עצבי, מגרנות, מתח גבוה, 
נוגד  שינה,  משרה  מרגיע,  כרוני,  סטרס 

עווית ועוד.
וריכוז,  קשב  בעיות  מרגיע,  הצמח:  התוויות 
כללית,  רוגע  תחושת  היפראקטיביות, 
משרה  כרוני,  מתח  הגוף,  הרפיית  חרדות, 

שינה, נוגד עווית.

.Verbena ורבנה רפואית
התוויות הצמח: חרדה, דיכאון, סטרס קשה, 
איזון  ראש,  כאבי  שינה,  הפרעות  מגרנות, 
הורמונלי לנשים, כאבי ראש, דיכאון לאחר 

לידה, דלקת כבד.


