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در سیستم گردش خوني بدن حدوداٌ 5 لیتر خون در جریان مي باشد. سرخرگها 
خون غني شده از اکسیژن را به بافتها مي رساند و سیاهرگها خون عاري از اکسیژن 
را به قلب بازمي گرداند. سرخرگها 15 درصد وسیاهرگها 85 درصد از خون تمام 
بدن را دارا مي باشند. خوني که در سیاهرگهاي دستگاه گوارش و پاها در جریان 
است ، هنگامي که به قلب باز مي گردد باید بر نیروي جاذبه غلبه کند. در واقع 
خوني که از اندامهاي محیطي به قلب باز مي گردد ، تحت تاٌثیر انقباضات عضالت 
پاها و انقباض سرخرگهاي اطراف پاها قرار مي گیرد و عمل بازگشت تسهیل مي 
گردد. دریچه هایي در سیاهرگها موجود است که مانع برگشت خون به اندامهاي 

محیطي مي شود. 
اگر دیواره عروق اندامهاي محیطي باالخص پاها ، خاصیت ارتجاعي خود را از دست 
بدهند ، خون دشوارتر به قلب باز مي گردد و بتدریج عروق واریس در پاها به 

وجود مي آید و در پاها درد و سنگیني ایجاد مي شود.
هورمون تراپي ، مصرف قرصهاي ضد بارداري و عوامل ژنتیكي مي تواند در ایجاد 

بیماري واریس دخالت داشته باشد.
از  ایفا مي کنند. شیوه زندگي بسیاري  ایجاد تعادل در بدن نقش مهمي  پاها در 
افراد ،  سالمت پاها و اندامهاي محیطي را به مخاطره مي اندازد.افرادي که ساعات 
طوالني کفش پاشنه بلند مي پوشند یا به دلیل اشتغالي که دارند ، مجبورند ساعات 
طوالني سر پا بایستند ویا کارهاي نشسته انجام دهند، بیشتر در معرض بیماري 

واریس مي باشند.
  micro-circulatory system آن  به  اصطالحاٌ  که  مویرگي  خون  گردش  سیستم 
و دیگر مواد  از مویرگهاي ریزي تشكیل شده است که اکسیژن  اطالق مي شود، 
مورد نیاز سلولي را به بافتها مي برد و مواد زائد حاصل از اعمال متابولیک را از این 
بافتها گرفته و دفع مي کند.در واقع عروق مویرگي مواد الزم و حیاتي را به درون 

بافتها انتقال مي دهد و مواد زاید را جذب و به خارج از بافتها هدایت مي نماید.
براي اینكه در عملكرد سیستم گردش خون مویرگي خللي به وجود نیاید ، 

مي بایست در زندگي روزمره عادتهاي صحیح جایگزین عادتهاي نادرست شود:

از جمله این فعالیتها مي توان به نكات زیر اشاره کرد:
 پیاده روي منظم

جلوگیري از افزایش وزن
جلوگیري از افزایش حرارت بدن

داشتن رژیم غذایي متعادل و سالم
استفاده از غذاهاي متنوع )خام تا پخته(

، مي توان در  اگر وقت کافي براي شرکت در یک برنامه ورزشي منظم وجود ندارد 
ٌ آن عروق اندامهاي محیطي سالم و  منزل ورزشهاي ساده اي انجام داد که در نتیجه 

ارتجاع پذیر باقي بمانند. در این صورت عضالت پاها تقویت مي شوند. 
در فرموالسیون فرآورده Erbaven Retard  عصارٌه گیاهاني به کار رفته است که در 

سالمتي پاها بسیار مٌوثر است: 

Centella Asiatica
این گیاه بطور سنتي براي درمان پاهاي سنگین و بیماریهاي عروقي در اندامهاي محیطي 

مورد مصرف دارد.

 Horse chest nut
این گیاه دیوارًه عروق را مستحكم مي کند. 

 Bilberry
 این گیاه مقاومت مویرگي و نفوذپذیري آنها را افزایش مي دهد.

 Butcher's Broom
این گیاه دیواره عروق را مستحكم مي کند ، به ارتجاع پذیري عروق کمک کرده ودفع 

مایعات را افزایش مي دهد. محرك دیورز نیز مي باشد.

Vitamin C
ً مویرگها مي شود، بنابراین نفوذ پذیزي آن ها را  این عنصر سبب استحكام دیواره 
تنظیم مي نماید.همچنین دفع مایعات میان بافتي که عامل بروز ادم در پاها مي شود 

را سبب مي شود.

Red vine
عنصر  دو  این  که  باشد  مي  ها  سیانین  آنتو  لوکو  و  آنتوسیانوزیدها  حاوي  گیاه  این 

ارتجاع پذیري عروق را تضمین مي کند.

قرص Erbaven Retard داراي انواع عصارٌه گیاهان و ویتامین ث مي باشد که 
با مصرف روزانه 1 عدد از این فرآورده ، مواد مؤثره آن به تدریج آزاد مي شود و در 

طي روز تاءثیر آن باقي مي ماند.
هر کپسول حاوي 4 قرص کوچک مي باشد.

2 قرص روشن : در معده باز مي شود و در این مرحله اولین فاز جذب مواد مؤثره 
Erbaven  آغاز مي گردد.

2 قرص تیره  : در معده بدون تغییر باقي مي ماند و در روده باز مي شود. در این 
مرحله دومین فاز جذب آغاز مي گردد و در نتیجه جذب مواد مؤثره Erbaven  به آرامي 

و به تدریج انجام مي پذیرد.
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نحوهٌ مصرف : روزانه 1 کپسول به همراه آب 
فراوان میل شود.

بسته بندي : 30 عدد کپسول آهسته رهش 
در 3 بلیستر 10 عددي 
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