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BE FOCUS  –  ביסוס  - תוסף תזונה 

 

 ם הם: ף תזונה( שמרכיביו הפעילים העקרי)רשום כתוס BE FOCUSתכשיר  

• Affron®- 2%מיצוי פטנטי של זעפרן שמבטיח בכל אצווה מצאי של לפחות Crocin     0.3%ולפחות   Safranal  

 (. HPLC)בדיקת כל אצווה בעזרת 

• L-Methyl-Folate-   הצורה המחוזרת של החומצה הפולית שמסוגלת לחדור ישירות למעגל הייצור של האמינים

 הביוגניים )סרוטונין, נוראדרנאלין ודופאמין(. 

 ומינרל האבץ.  B   :12,B9,B6Bויטמינים מקבוצת  •

 מנגנון הפעולה: 

 BE FOCUS    מכיל תמצית זעפרן פרמצבטית וויטמיניB  9בהם חומצה פולית מחוזרת )ויטמיןB(     

 . ADHDזעפרן לסובלים מתסמינים של הפרעות קשב וריכוז  

התפרסם מחקר בעיתון רפואי חשוב שמצא כי השפעתה של תמצית הזעפרן הפרמצבטית, זהה לזו   2019בשנת 

בתמצית   המרכיב הפעיל מראים כי מחקרים קליניים  . RITALINהידוע בשמו המסחרי   METHYLPHENIDATEשל  

 Brain Driven Neurotrophicשפעול    של דופמין ונוראדרנאליןReuptake   של הפיך  כמעכב פועל  Crocin  הזעפרן

Factor (BDNF) . 

9Vitamin B  מכילFolate-Methyl-L   6ויטמיןB ,12B ואבץ 

9B  סרוטונין)  הביוגניים  האמינים של הייצור  למעגל   ישירות לחדור   שמסוגלת   הפולית החומצה  של המחוזרת  הצורה הוא  ,

  בצירוף אבץ הוכחו כמרגיעים ומסייעים בוויסות הייצור של המוליכים העצביים.  12B - ו 6Bויטמין    (.ודופאמין  נוראדרנאלין

את האיזון בוויסות    מבטיחהנוספים המרכיבים  לוב עם שי השימוש בזעפרן שהוכח כבעל פעילות זהה לזו של ריטלין וה

 אקטיביות. -יני היפר הקלה בתסמוההריכוז היכולת הלימודית מבחינת יכולת צביים ובכך לשיפור ייצור המוליכים הע

 , בכבוד רב 

 (  3116ניצן פרימור, רוקח אחראי  )מ.ר 

 נוה פארמה 
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