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شرکت داروسازی باریج اسـانس اولین و بزرگترین شـرکت دانش بنیان  تولید 

کننده داروهای گیاهی در ایران توسط مرحوم مهندس حســـــین حجازی “پدر 

صـنعت اســانس ایران”  ، در ســال ١٣٧١ شــرکت داروســازی باری جاســانس را 

بینان نهادند.

شرکت باریج اسانس به عنوان یک شرکت دانش بنیان محســـــوب می گردد و 

همکاری علمی پیوسته با مراکز تحقیقاتی و دانشـگاهی کشــور دارد، استفاده 

از مواد اولیه گیاهی بومی ایران و ترویج و توســــــعه و کاشـــــــت و پرورش این 

گیاهان را در برنامه خود قرار داده اســــــــــــــــــــــــت همچنین  تمرکز بر کیفیت و 

اثربخشــی داروها، توجه ویژه به طب سنتی کشــور، پویایی و پیشــرو بودن در 

زمین ههای مختلف، خودکفایـــی و اعتماد به تولیدات داخلـــی و توجه ویـــژه به 

صادرات و بازارهای خارج از کشــــــــــــور از اهداف و آرمان های شرکت در قالب 

دانش بنیان بودن می باشــــــــــــد.در کنار تأســــــــــــیس و را هاندازی شــــــــــــرکت 

باری جاســـانس، ۱۰ شـــرکت اقماری که کلیه مراحل زنجیره تامین تا توزیع را در 

برم یگیرند، جهت تأمین مواد اولیه باکیفیت مناسب توسط ایشــان  تأسیس 

گردید که ه ماکنون مجموعه شرکتهای تأسی سشده و فعال توسط ایشــــــان، 

حدود ۱۰۰۰ نفر را به صورت تما موقت در استخدام مســــــــــتقیم خود قرار داده 

است. به همین دلیل ایشــــــــــــــــــان در سال ۱۳۸۵ به عنوان “کارآفرین نمونه 

کشور” انتخاب گردیدند.

بازگشت



Barijessence
 E-Catalog / 2020 -1.0

بازگشت

مسکن عضالنی
 و اسکلتی

دستگاه گوارش

زنان و زایماندستگاه تنفسی

غدد قلب و عروق

I¶ R¯¼~d¶
گزینه مورد نظرتان را انتخاب نمائید :

اورولوژی



اعصاب و روان
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بازگشت

دهان و دندان -گوش
حلق و بینی

کاهش وزن

تقویت قوای جنسی

I¶ R¯¼~d¶
گزینه مورد نظرتان را انتخاب نمائید :

تقویتی و اشتها آور

پوست و مو



اطفال
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بازگشت

I¶ R¯¼~d¶
گزینه مورد نظرتان را انتخاب نمائید :



بازگشت

گزینه مورد نظرتان را انتخاب نمائید :

مسکن عضالنی و اسکلتی

آرومیکس باریج

ضد التهاب و مسکن دردهای عضالنی و اسکلتی

مشاهده

استئوفیکس

ضد التهاب و مسکن دردهای عضالنی و اسکلتی

مشاهده

کپسول نرم بلک سید باریج

درمان کمکی آرتریت روماتوئید،برطرف کردن درد مفاصل و کمر...

مشاهده

لوسیون موضعی سی ام باریج

تسکین دردهای عضالنی اسکلتی و عالئم استئوآرتریت زانو...

مشاهده



بازگشت

گزینه مورد نظرتان را انتخاب نمائید :

مسکن عضالنی و اسکلتی

اسپری سی ام باریج

تسکین دردهای عضالنی اسکلتی      و عالئم استئوآرتری       ت زانو...

مشاهده

کرم کپکس باریج

تسکین درد در نوروپاتی دیابتی و آرتریت روماتوئید...

مشاهده

لوسیون موضعی منتا باریج

درمان دردهای عضالنی اسکلتی، درمان سردرد، رفع احتقان بینی

مشاهده

قرص نتونال باریج

تسکین دردهای عضالنی – اسکلتی و مفصلی

مشاهده



بازگشت

گزینه مورد نظرتان را انتخاب نمائید :

مسکن عضالنی و اسکلتی

روغن سیاهدانه باریج(موضعی)

رفع درد مفاصل -  تقویت نیروی جنسی

مشاهده

روغن کدو

برطرف کننده گرفتگی عضالنی،مرطوب کننده و نرم کننده موضعی...

مشاهده

روغن گردو

بهبود عالئم اگزمای پوستی -  رفع درد مفاصل

مشاهده



Aromix Topical Gel

آرومیکـــــس باریج

ضد التهاب و مسکن دردهای عضالنی و اسکلتی

اطالعات بیشتر



روش مصرف :
روزی ۳ بار، هر بار یک الیه نازک از ژل موضــــــــــــــعی آرومیکس 

باریج روی ناحیه دردناک و ملتهب مالیده شود.

اجزای فراورده :
( Lavandula angustifolia ) اسانس الواند

( Eucalyptus spp)  اسانس اکالیپتوس
( Rosmarinus officinalis) اسانس اکلیل کوهی

( Mentha pipperita) اسانس نعنا فلفلی

شکل دارویی :
ژلـ  تیوب لمینت داخل آلومینیومی ۷۵ گرمی در جعبه مقوایی 

با بروشور

استاندارد شده : 
بر اسـاس وجود ۱۸/۵ درصـد منتول و ۱۸/۲ درصـد ۱و۸ ســینئول 

در فراورده.

Aromix Topical Gel

آرومیکـــــس باریج

داروخانه شیدرداروکدهداروکده

https://www.darukade.com/products/supplement-joint-and-bone-148/gel-aromix-gel-5470/
https://shiderstore.com/products/%DA%98%D9%84-%D9%85%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C-%D8%A2%D8%B1%D9%88%D9%85%DB%8C%DA%A9%D8%B3-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AC-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%B3-%DB%B7%DB%B5-%DA%AF%D8%B1%D9%85


Osteofix Topical Cream

استئوفیــــکس

ضد التهاب و مسکن دردهای عضالنی و اسکلتی

اطالعات بیشتر



روش مصرف :
روزي ٣ مرتبه هر مـرتبه يک اليه نازک از کـرم روی ناحيه دردناک 

و ملتهب ماليده شود.

اجزای فراورده :
( Lavandula angustifolia ) اسانس الواند

( Eucalyptus spp)  اسانس اکالیپتوس
( Rosmarinus officinalis) اسانس رزماری

( Mentha pipperita) اسانس نعنا فلفلی
(Ostrich) روغن شتر مرغ

شکل دارویی :
کرم ٣٠ گرمی

استاندارد شده :
بر اســــاس وجود حداقل ١/٠ درصـــــد منتول و ٢/١ درصـــــد ١و ٨-

سينئول در فرآورده

Osteofix Topical Cream

استئوفیــــکس

داروکدهداروکده

https://www.darukade.com/products/supplement-anti-pain-1145/cream-osteofix-topical-cream-14734


Barij Black Seed Oil

کپسول نرم بلک سید باریج

درمان کمکی آرتریت روماتوئید

برطرف کردن درد مفاصل و کمر

برطرف کردن دردهای عضالنی و اسکلتی ناشی از سو مزاج سرد

اطالعات بیشتر



روش مصرف :
روزانه یک عدد کپســــــــــــول نرم، همراه با مقداری مایعات میل 

شود.

اجزای فراورده :
( Thymoquinone ) تیموکینون

( Dithymoquinone)  دی تیموکینون
( Thymohydroquinone) تیموهیدروکینون

( Nigellamin)  نایجالمین
(Nigellone) نایجلون
(P-cymen)پارا-سیمن

اسیدهای چرب غیراشباع مانند اسید لینولئیک و اسید اولئیک

شکل دارویی :
کپسول نرم ١٠٠٠ میل یگرم

استاندارد شده:
بر اســــــــــاس وجود حداقل ٥/٦ میلیگرم تیموکینون و ٤٩٥ الی ٦٠٥ 

میلیگرم لینولئیک اسید در هر کپسول نرم

Barij Black Seed Oil

کپسول نرم بلک سید باریج

داروخانه شیدرداروکدهداروکده

https://www.darukade.com/Products/DAK-14211/Black-Seed-Oil-Soft-Capsule-1000mg
https://shiderstore.com/products/%DA%A9%D9%BE%D8%B3%D9%88%D9%84-%D9%86%D8%B1%D9%85-%D8%B1%D9%88%D8%BA%D9%86-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%87-%DB%B1%DB%B0%DB%B0%DB%B0-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C-%DA%AF%D8%B1%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AC-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%B3-%DB%B3%DB%B0-%D8%B9%D8%AF%D8%AF%DB%8C


CM - Topical - lotion

لوسیون موضعی سی ام باریج

تسکین دردهای عضالنی اسکلتی و عالئم استئو آرتریت زانو

گرفتگی عضالنی، کشیدگی تاندونی

اطالعات بیشتر



روش مصرف :
با توجه به وســــعت ناحیه دردناک،روزی ۴ بار،هر بار مقداری از 

لوسیون سی ام را روی ناحیه به آرامی ماساژ دهید.

اجزای فراورده :
( Apium graveolens ) سانس کرفس

( Mentha spicata)  اسانس نعنا

شکل دارویی :
قطــره ۱۵ میلــی لیتـــری دارای قطـــره چکان در جعبه مقوایـــی با 

بروشور

استاندارد شده : 
بر اســـــاس وجود حداقل ۵۵ میلی گرم (-) کاروون و حداقل۵۴ 

میلی گرم (+) لیمونن در هر میلی لیتر فرآورده

لوسیون موضعی سی ام باریج

داروکدهداروکده

CM - Topical - lotion

https://www.darukade.com/Products/DAK-2057


CM - Spray

اسپری سی ام باریج

تسکین دردهای عضالنی اسکلتی و عالئم استئو آرتریت زانو

گرفتگی عضالنی ، کشیدگی تاندونی

اطالعات بیشتر



روش مصرف :
با توجه به وســـعت ناحیه دردناک؛ روزی ۴ بار، هر بار حداکثر ۳ 

پاف از فرآورده روی ناحیه اسپری شود.
بهتر است از مصــــــرف فرآورده نزدیک به زمان خوابیدن اجتناب 
نمود زیرا اسانس نعنا م یتواند موجب اختالل در الگوی طبیعی 

خواب شود.

اجزای فراورده :
( Apium graveolens ) اسانس کرفس

( Mentha spicata)  اسانس نعنا

شکل دارویی :
اسپری ۳۰ میلی لیتر همراه با بروشور در جعبه مقوایی

استاندارد شده : 
بر اساس وجود حداقل ۵۵ میل یگرم (-) کارون در هر میل یلیتر 

فرآورده

اسپری سی ام باریج

داروکدهداروکده

CM - Spray

https://www.darukade.com/Products/DAK-6670/CM-Spray


Capex Barij Topical Cream

کرم کپکس باریج

تسکین درد در نورپاتی دیابتی و آرتریت روماتوئید

تسکین دردهای عصبی بعد از زونا

تسکین درد مفصل و گرفتگی عضالنی

اطالعات بیشتر



روش مصرف :
تا ۴ بار در روز، هر بار مقدار کمی از کرم روی موضــــــــــــع دردناک 
مالیده شود و حداقل تا ۲ هفته ادامه یابد.در مورد مصـــــــــــــرف 

بیش از ۸ هفته تجربیات بالینی کمی وجود دارد.

اجزای فراورده :

( Capsicum spp)  عصاره فلفل قرمز

شکل دارویی :
کرمـ  تیوب ۳۰ گرمی در جعبه مقوایی با بروشور.

استاندارد شده : 
بر اساس وجود ۰/۰۴۶ تا ۰/۰۳۴ درصد کپسایسین در فراورده

Capex Barij Topical Cream

کرم کپکس باریج

داروخانه شیدرداروکدهداروکده

https://www.darukade.com/Products/DAK-2072/Capex-Topical-Cream
https://shiderstore.com/products/%DA%A9%D8%B1%D9%85-%DA%A9%D9%BE%DA%A9%D8%B3-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AC-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%B3-%DB%B3%DB%B0-%DA%AF%D8%B1%D9%85


Menta Lotion Topical 

لوسیون موضعی منتا باریج

درمان دردهای عضالنی و اسکلتی

رفع احتقان بینی

درمان سردرد

اطالعات بیشتر



روش مصرف :
سردرد:

۵ تا ۱۰ قطره از محلول منتا را به ناحیه پیشـــــــــــــانی و گیجگاهی 
بمالید و در صــــــــــــــورت لزوم این عمل را  بعد از ۱۵ تا ۳۰ دقیقه 

مجددا تکرار نمایید.ً
دردهای عضالنی اسکلتی:

۳-۴ بار در روز هـــــــر بار ۵ تا ۱۰ قطـــــــره از محلول منتا را به محل 
بمالید.

احتقان بینـی:۳-۲ بار در روز هــر بار ۳-۲ قطــره از محلول منتا را 
روی لب فوقانی بمالید یا دســـــــتمال تمیزی را با چند قطره از آن 

آغشته نموده و جلو بینی خود بگیرید.

اجزای فراورده :
( Mentha piperita ) اسانس نعنا فلفلی

شکل دارویی :
قطره ۱۵ میل یلیتری دارای قطره چکان و بروشـــــــــــــــور در جعبه 

مقوایی

استاندارد شده : 
بر اســـــــاس وجود ۲۴ تا ۳۶ میل یگرم منتول در هر میل یلیتر از 

فرآورده

لوسیون موضعی منتا باریج

داروکدهداروکده

Menta Lotion Topical 

https://www.darukade.com/Products/DAK-2055/Mentha-Topical-Lotion


Netonal Barij Tablet

قرص نتونال باریج

تسکین دردهای عضالنی – اسکلتی و مفصلی

اطالعات بیشتر



روش مصرف :
در صورتی که پزشک دستور دیگری نداده باشد؛ مقدار مصــــرف 
معمول این فرآورده در بالغین و کودکان بزرگتر از ۱۲ ســال ســـه 

بار در روز هر باریک قرص است.

اجزای فراورده :
( Urticadioica )  اعصاره خشک برگ گزنه

شکل دارویی :
قرص ۴۰۰ میل  یگرم همراه با بروشور در جعبه مقوایی

استاندارد شده : 
بر اســــاس وجود حداقل ۱/۳ میل یگرم کلروژنیک اســــید در هر 

قرص

Netonal Barij Tablet

قرص نتونال باریج

داروکدهداروکده

https://www.darukade.com/Products/DAK-4444/Netonal


Barij Black Seed Oil

روغن سیاهدانه باریج(موضعی)

رفع درد مفاصل

 تقویت نیروی جنسی

اطالعات بیشتر



روش مصرف :
مقداری از روغن سه بار در روز به موضع مالیده شود.

اجزای فراورده :
( Black Seed Oil) روغن سیاهدانه

لینولئیک اسید، اولئیک اسید، پالمتیک اسید

شکل دارویی :
روغن، ظرف ۳۰ میل یلیتر، همراه با بروشور در جعبه مقوایی

استاندارد شده : 
بر اساس وجود ۶۷ – ۵۲ درصد لینولئیک اسید

Barij Black Seed Oil

روغن سیاهدانه باریج (موضعی)

فیتولندخانومیداروخانه شیدرداروکدهداروکده

https://www.darukade.com/Products/DAK-3342/Fennel-Flower-Oil
https://shiderstore.com/products/%D8%B1%D9%88%D8%BA%D9%86-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AC-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%B3-%DB%B3%DB%B0-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D9%84%DB%8C%D8%AA%D8%B1
https://www.khanoumi.com/barij-essence-fennel-flower-oil-21834
https://fitoland.com/product/%d8%b1%d9%88%d8%ba%d9%86-%d8%b3%db%8c%d8%a7%d9%87%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%87-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%db%8c%d8%ac-%d9%85%d9%88%d8%b6%d8%b9%db%8c30-%d9%85%db%8c%d9%84/


Barij Pumpkin Oil

روغن کــــدو

برطرف کننده گرفتگی عضالنی

مرطوب کننده و نرم کننده موضعی

خواب آور

اطالعات بیشتر



روش مصرف :
جهت گرفتگی عضــالت : روزی ۳ مرتبه در محل گرفتگی مالیده 

و ماساژ داده شود.
به عنوان مــرطوب کننده و نــرم کننده: ۲ الــی ۳ مـــرتبه در روز به 

صورت موضعی مصرف شود.
به عنوان خواب آور: هر ۱۲ ســـاعت دو قطره داخل بینی و گوش 

چکانده شود.

اجزای فراورده :
(Cucurbita pepo) روغن تخم کدو

لینولئیک اسید، اولئیک اسید، پالمتیک اسید  

شکل دارویی :
روغن، ظرف ۳۰ میل یلیتر، همراه با بروشور در جعبه مقوایی

استاندارد شده : 
بر اسـاس ۳۲ – ۲۰ درصـداسـید اولئیک و ۵۷ – ۴۰ درصـداســید 

لینولئیک در فرآورده

Barij Pumpkin Oil

روغن کــــدو

خانومیداروکدهداروکده

https://www.darukade.com/Products/DAK-6556/Squash-Oil
https://www.khanoumi.com/barij-essence-squash-oil-21852


Barij Walnut Oil

روغن گـردو موضعی

بهبود عالئم اگزمای پوستی

  رفع درد مفاصل

اطالعات بیشتر



روش مصرف :
روزی پنج بار در موضع مالیده شود.

اجزای فراورده :
(Juglans regia )  روغن تهیه شده از مغزگردوی تازه

لینولنیک اسید، اولئیک اسید، لینولئیک اسید 

شکل دارویی :
روغن، ظرف ۳۰ میل یلیترهمراه با بروشور در جعبه مقوایی

استاندارد شده : 
بر اساس وجود ۶۵ – ۵۱ درصد لینولئیک اسید در فرآورده.

Barij Walnut Oil

روغن گـردو موضعی

خانومیداروکدهداروکده

https://www.darukade.com/Products/DAK-6550/Walnut-Oil
https://www.khanoumi.com/barij-essence-walnut-oil-21854


بازگشت

گزینه مورد نظرتان را انتخاب نمائید :

دستگاه گـــوارشی

شیاف ام جی

رفع عالئم ناشی از هموروئید(بواسیر)، درد هنگام اجابت مزاج،در      دمداوم 

مشاهده

گرین کارمین باریج

ضد نفخ، درمان سوءهاضمه و تقویت معده

مشاهده

کپسول پرولیو باریج

موثر در پیشگیری و درمان کبد چرب،محافظ کیسه صفرا

مشاهده

کپسول نرم سوپرمینت باریج

و التهاب معده ضد نفخ، درمان سوءهاضمه، مهارتکثیر عامل ایجا           د زخ          م

مشاهده



بازگشت

گزینه مورد نظرتان را انتخاب نمائید :

قطره خوراکی سوپر مینت باریج

ضد نفخ، درمان سوءهاضمه، مهار تکثیر باکتریهای عامل ایجا      د زخ      م        و التهاب معده

مشاهده

شربت آنتی رفالکس باریج

رفع عالئم برگشت محتویات اسیدی معده به مری

مشاهده

قطره موضعی ام جی باریج

رفع عالئم ناشی از بواسیر، درمان شقاق مقعد

مشاهده

پماد ام جی باریچ

رفع عالئم ناشی از بواسیر، درمان شقاق مقعد

مشاهده

دستگاه گـــوارشی



بازگشت

گزینه مورد نظرتان را انتخاب نمائید :

کرم آنتی فیشر باریج

درمان شقاق مقعد

مشاهده

کپسول نرم کاستورکس باریج

ملین ، برطرف کنند      ه یبوست

مشاهده

کپسول نرم لومکس باریج

درمان اسهال غیر عفونی (کاهش دلپیچ     هو کاهش دفعات دفع)

مشاهده

قطره خوراکی لومکس باریج

درمان اسهال غیر عفونی (کاهش دلپیچ     هو کاهش دفعات دفع)

مشاهده

دستگاه گـــوارشی



بازگشت

گزینه مورد نظرتان را انتخاب نمائید :

کپسول نرم گاسترولیت باریج

مشاهده

قطره خوراکی گاسترولیت باریج

مشاهده

معجون گلقند باریج

مشاهده

قرص جویدنی هپاتوهیل باریج

مشاهده

دستگاه گـــوارشی

درمان عالئم سندروم روده تحریک پذیر (IBS)،درمان سوهاضمه

درمان عالئم سندروم روده تحریک پذیر (IBS)،درمان سوهاضمه

ملین، رفع یبوست به خصوص در خانم های باردار و کودکان باالی ۲ سال

B تحریک متابولیسم کبدی، درمان کمکی اختالالت کبد به ویژه هپاتیت مزمن



بازگشت

گزینه مورد نظرتان را انتخاب نمائید :

کپسول نرم گل محمدی باریج

مشاهده

شربت جالینوس باریج

مشاهده

روغن کافشه باریج

مشاهده

دستگاه گـــوارشی

بهبود التهاب روده (IBD)،ضد التهاب معده

ضد تهوع دوران بارداری، تقویت معده، درمان سو هاضمه

برطرف کننده نفخ، رفع قولنج معده



MG Barij

شیاف ام جـــی

رفع عالئم ناشی از هموروئید (بواسیر) درجه  Iو  IIمانند خونریزی 

 درد هنگام اجابت مزاج

درد مداوم و ز ورپیچ

اطالعات بیشتر



روش مصرف :
روزانه ٢ مرتبه، هر مرتبه یک شیاف، بصورت مقعدی استعمال 
شـــــود. بهتر اســــــت قبل از اســــــتفاده، ناحیه مقعد با آب ولرم 

بخوبی پاک و شسته شود. مدت درمان حداقل ٢ هفته است.

اجزای فراورده :

( Myrtus communis )  مورد

شکل دارویی :
شــیاف ١٨٠٠ میلیگرم، ٤ اســتریپ ٧ عددی، همراه با بروشــور 

در جعبه مقوایی

استاندارد شده :
براســــــــاس وجود حداقل ٢٥ میل یگرم ١ و ٨-ســــــــینئول در هر 

شیاف

MG Barij

شیاف ام جـــی



Green Carmin

گرین کارمـین باریج

ضد نفخ ، درمان سوءهاضمه و تقویت معده

اطالعات بیشتر



روش مصرف :
 1الی ٢ کپســـــــــــــــــول، ٣ بار در روز، یک ساعت پس از هر وعده 

غذایی

اجزای فراورده :
( Pimpinella anisum )  انیسون

( Cuminum cyminum)   زیره سبز
(Bunium persicum)  زیره کرمانی
( Amomum subulatum ) هل باد

(Cinnamomum zeylanicum)   دارچین
( Trachyspermum copticum)   زنیان

(Apuim graveolens ) کرفس
( Elettaria cardamomum ) هل

(Eugenia caryophyllata)  میخک
( Zingiber officinale) زنجبیل

(Piper longum ) دار فلفل
( Saccharum officinarum ) شکر سرخ

شکل دارویی :
کپسول ٦٠٠ میل یگرمی

استاندارد شده :
بر اساس وجود: حداقل ٦/٠ میلی گرم آنتول در هر کپسول

Green Carmin Barij

گرین کارمـــین باریج

داروخانه شیدرداروکدهداروکده

https://www.darukade.com/products/supplement-digestive-system-949/capsule-green-carmin-18022
https://shiderstore.com/products/%DA%AF%D8%B1%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AC


Proliv Barij

کپسول پرولیو باریج

موثردر پیشگیری و درمان کبد چرب

 محافظ کیسه صفرا

اطالعات بیشتر



روش مصرف :
روزی ۱ – ۳ بار، هر بار یک کپســــــــــــــول یا طبق نظر پزشک میل 

شود.

اجزای فراورده :
( Silybum marianum ) خارمریم

( Cynara scolymus)   کنگر فرنگی
( Curcuma long)  زردچوبه

( Taraxacumofficinale) قاصدک

شکل دارویی :
کپســـول ۲۷۵ میل یگرم در ظرف دارو همراه با بروشور در جعبه 

مقوایی

استاندارد شده : 
براسـاس وجود حداقل ۶۰ میلیگرم ســیلیمارین تام و ۵ میلی-

گرم کورکومین در هر کپسول

کپسول پرولیو باریج

داروکدهداروکده

Proliv Barij

https://www.darukade.com/Products/DAK-11207/Prolive-Barij


Super Mint

کپسول نرم سوپر مینت باریج

ضد نفخ،درمان سوءهاضمه

 مهار تکثیر عامل ایجاد زخم و التهاب معده

اطالعات بیشتر



روش مصرف :
هر ۸ ساعت ۱ عدد میل شود.

اجزای فراورده :
( Mentha spicata )  اسانس نعنا

شکل دارویی :
کپسول نرم ۲۰ میل یگرم.

استاندارد شده : 
بر اساس وجود ۱۲-۱۰ میل یگرم (-) کارون در هرکپسول نرم.

داروکدهداروکده

Super Mint

کپسول نرم سوپر مینت باریج

https://www.darukade.com/Products/DAK-4427/Supermint


Super Mint Barji

قطره خوراکی سوپر مینت 

ضد نفخ،درمان سوءهاضمه

 مهار تکثیر عامل ایجاد زخم و التهاب معده

اطالعات بیشتر



روش مصرف :
۲۰ قطـره از فـراورده با کمــی آب مخلوط و بعد از هــر وعده غذای 

اصلی میل شود.

اجزای فراورده :
( Mentha spicata ) اسانس نعنا

شکل دارویی :
قطــره ۱۸ میلــی لیتـــری دارای قطـــره چکان در جعبه مقوایـــی با 

بروشور

استاندارد شده : 
بر اســـــــــــــــاس وجود ۱۵- ۱۱ میلی گرم کارون در هر میلی لیتر از 

فراورده.

داروکدهداروکده

Super Mint Barji

قطره خوراکی سوپر مینت 

https://www.darukade.com/products/supplement-digestive-system-949/drops-supermint-oral-drop-2034/


Anti Reflux - B

شربت آنتی رفالکس 

رفع عالئم برگشت محتویات اسیدی معده به مری

اطالعات بیشتر



روش مصرف :
روزی ۲-۱ قاشـــق مرباخوری (۱۰-۵ میل یلیتر) قبل از صـــبحانه و 

قبل از خواب

اجزای فراورده :
ژل بـرگ آلوئ هورا (Aloe Vera)که مواد آنتـراکینونـی آن به مقدار 

مناسب تنظیم شده است.

شکل دارویی :
شربت ۱۲۰ میل یلیتر همراه با قاشق و بروشور در جعبه مقوایی

استاندارد شده : 
بر اســــــاس وجود ۵/۲ میل یگرم گلوکومانان در هر ۵ میل یلیتر 

شربت

داروکدهداروکده

Anti Reflux - B

شربت آنتی رفالکس 

https://www.darukade.com/Products/DAK-2027/Anti-Reflux-B


MG Topical 

قطره موضعی ام جی باریج

رفع عالئم ناشی از بواسیر

 درمان شقاق مقعد

اطالعات بیشتر



روش مصرف :
روزی ۲ بار، هر بار کمی پنبه را به ۱۵-۱۰ قطره از محلول آغشــــته 
نمایید و به ناحیه مقعد بمالید. بهتر اســــــت قبل از اســــــتفاده، 

ناحیه مقعد با آب ولرم به خوبی پاک و شسته شود.

اجزای فراورده :

( Myrtus communis )  اسانس مورد

شکل دارویی :
قطــره ۱۸ میلــی لیتـــری دارای قطـــره چکان در جعبه مقوایـــی با 

بروشور

استاندارد شده : 
بر اســـاس وجود ۳۰ میل یگرم ۱و ۸ ســـینئول در هر میلی لیتر از 

فراورده.

داروکدهداروکده

MG Topical 

قطره موضعی ام جی باریج

https://www.darukade.com/Products/DAK-2067/MG-Lotion


MG Ointment

پماد ام جی باریج

رفع عالئم ناشی از بواسیر

 درمان شقاق مقعد

اطالعات بیشتر



روش مصرف :
در صورتی که پزشک معالج دستور دیگری نداده باشد، به مدت 
۲ هفته، روزی ۲ بار، هر بار ۱ اپلیکاتور از راه مقعد اســــــــــــتفاده 

شود.

اجزای فراورده :

( Myrtus communis ) اسانس گیاه مورد

شکل دارویی :
پمادـ  تیوب ۳۰ گرمی همراه با بروشور در جعبه مقوایی

استاندارد شده : 
بر اساس وجود ۵/۷-۶ درصد ۱و ۸ سینئول در فرآورده

داروکدهداروکده

MG Ointment

پماد ام جی باریج

https://www.darukade.com/Products/DAK-10113/Rectal-Ointmemt-MG


Anti - Fissure Barij

کرم آنتی فیشر باریج

درمان شقاق مقعد

اطالعات بیشتر



روش مصرف :
روزی ۲ بار هر بار یک الیه نازک از کرم در محل شـــــــــقاق مالیده 

شود.

اجزای فراورده :
( Matricaria chamomilla ) عصاره بابونه

( Quercusinfectoria)   عصاره دارمازو

شکل دارویی :
کرم ، تیوب ۳۰ گرمی همراه با بروشور در جعبه مقوایی.

استاندارد شده : 
بر اســاس وجود ۰/۰۷۷ تا ۰/۰۱۰۴ میل یگرم آپی ژنین و ۲۲/۸۵ 

تا ۳۰/۹ میل یگرم فنل در هر گرم فرآورده

Anti - Fissure Barij

کرم آنتی فیشر باریج

داروخانه شیدرداروکدهداروکده

https://www.darukade.com/Products/DAK-12808/Anti-Fishure-Rectal-Cream
https://shiderstore.com/products/%D8%A2%D9%86%D8%AA%DB%8C-%D9%81%DB%8C%D8%B4%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AC-%DB%B2%DB%B0-%DA%AF%D8%B1%D9%85


Castorex Barij

کپسول نرم کاستورکس

ملین، برطرف کننده یبوست

اطالعات بیشتر



روش مصرف :
روزی ۲-۱ بار، هر بار یک عدد همراه غذا میل شود.

اجزای فراورده :
( Ricinus communis L ) روغن کرچک

( Foeniculumvulgare)  اسانس رازیانه

شکل دارویی :
کپســـــــــــول نرم ۶۶۰ میل یگرم در ظرف دارو همراه با بروشور در 

جعبه مقوایی

استاندارد شده : 
بر اساس وجود۶۱۰ –۵۶۰ میل یگرم ریســـــینولئیک اسید در هر 

کپسول نرم

داروکدهداروکده

Castorex Barij

کپسول نرم کاستورکس

https://www.darukade.com/Products/DAK-7473/Castorex


Lomex 

کپسول نرم لومکس 

درمان اسهال غیر عفونی (کاهش دلپیچه و کاهش دفعات دفع)

اطالعات بیشتر



روش مصرف :
هر ۸ ساعت یک عدد کپسول نرم، به مدت ۳ روز

اجزای فراورده :
(Saturejahortensis )  اسانس مرزه

شکل دارویی :
کپســــــــــــــــــول نرم ۵۰ میل یگرم، در ظرف دارو همراه با بروشور 

درجعبه مقوایی

استاندارد شده : 
بر اســــــــــــــاس وجود ۲۲/۵ تا ۱۷/۵ میل یگرم کارواکرول در هر 

کپسول نرم.

داروکدهداروکده

Lomex 

کپسول نرم لومکس 

https://www.darukade.com/Products/DAK-4426/Lomex


قطره خوراکی لومکس

اطالعات بیشتر

درمان اسهال غیر عفونی (کاهش دلپیچه و کاهش دفعات دفع)

Lomex 



روش مصرف :
۲۰ قطره با یک استکان آب ۴-۳ بار در روز به مدت ۳ روز.

اجزای فراورده :
(Satureja hortensis ) اسانس مرزه

شکل دارویی :
قطره ۱۵ میلی لیتری دارای قطره چکان

استاندارد شده : 
بر اســـاس وجود ۲۲.۵- ۱۷.۵ میلی گرم کارواکرول در هر میلی 

لیتر از فراورده

داروکدهداروکده

قطره خوراکی لومکس

Lomex 

https://www.darukade.com/Products/DAK-2048/Lomex-Oral-Drop


Gastrolit - Capsule 

کپسول نرم گاسترولیت

(IBS)درمان عالئم سندروم روده تحریک پذیر

درمان سوهاضمه

اطالعات بیشتر



روش مصرف :
هر ۸ ساعت ۱ عدد میل شود.

اجزای فراورده :
( Zataria multiflora )  اسانس آویشن شیرازی

شکل دارویی :
کپســــــــــــــول نرم ۲۰ میل یگرم در ظرف دارو همراه با بروشور در 

جعبه مقوایی

استاندارد شده : 
بر اســـــــــــــــــــــاس وجود حداقل ۵/۵ تا ۶/۵ میل یگرم تیمول در 

هرکپسول نرم.

داروکدهداروکده

کپسول نرم گاسترولیت

Gastrolit - Capsule 

https://www.darukade.com/Products/DAK-4428/Gastrolit


Gastrolit - Drop

قطره خوراکی گاسترولیت

(IBS)درمان عالئم سندروم روده تحریک پذیر

درمان سوهاضمه

اطالعات بیشتر



روش مصرف :
هر ۸ ساعت ۲۰ قطره همراه با مقداری مایعات

اجزای فراورده :
( Zataria multiflora) اسانس آویشن شیرازی

شکل دارویی :
قطــره ۱۸ میلــی لیتـــری دارای قطـــره چکان در جعبه مقوایـــی با 

بروشور.

استاندارد شده : 
بر اســــــــاس وجود حداقل ۷-۴/۴ میلی گرم تیمول در هر میلی 

لیتر فراورده.

داروکدهداروکده

Gastrolit - Drop

قطره خوراکی گاسترولیت

https://www.darukade.com/Products/DAK-2047/Gastrolit-Oral-Drop


Golghand Majun

معجون گلقند باریج

ملین ،رفع یبوست به خصوص در خانم های باردار و کودکان باالی ۲ سال

اطالعات بیشتر



روش مصرف :
بزرگســــــــاالن: ۱ تا ۲ قاشق مرباخوری، ۳ بار در روز، نیم ساعت 

بعد از غذا
کودکان باالی دو ســــال: ۱ قاشــــق چا یخوری، ۳ بار در روز، نیم 

ساعت بعد از غذا

اجزای فراورده :
گلبرگ تازه گل سرخ

عسل

شکل دارویی :
معجون، ظرف ۱۰۰ گرم همراه با بروشور در جعبه مقوایی

استاندارد شده : 
بر اساس وجود حداقل %۰/۰۲۵ کوئرستین در فرآورده

داروکدهداروکده

معجون گلقند باریج

Golghand Majun

https://www.darukade.com/Products/DAK-2767/Golghand-Majun


Hepatoheal

قرص جویدنی هپاتوهیل

تحریک متابولیسم کبدی

B درمان کمکی اختالالت کبد به ویژه هپاتیت مزمن

اطالعات بیشتر



روش مصرف :
در صورتی که پزشـک دسـتور دیگری نداده باشـد؛ روزی۳-۲ بار، 
هر بار ۲- ۱ قرص قبل از غذا جویده شـــود. حداقل دوره درمان ۴ 

هفته میباشد.

اجزای فراورده :

  Vitisvinifera  استخراج شده از برگ و سرشاخه های درخت مو
( Fragaria vesca) گیاه توت فرنگی

شکل دارویی :
قرص جویدنی ۲۵۰ میلی گرمی

استاندارد شده : 
بر اســـــــــاس وجود ۶۲ میکرو گرم ســـــــــیانیدین۳- گلیکوزید در 

میانگین هر قرص.

داروکدهداروکده

Hepatoheal

قرص جویدنی هپاتوهیل

https://www.darukade.com/Products/DAK-1963/Hepatoheal


Golmohammadi - SoftCapsule

کپسول نرم گل محمدی

(IBD) بهبود التهاب روده

 ضد التهاب معده

اطالعات بیشتر



روش مصرف :
التهاب معده: سه بار در روز، هربار ۱ عدد کپســـــــــــــول نرم، نیم 

ساعت  قبل از وعده هر غذایی مصرف شود.
ریفالکس معده به مری: ســــــــــــــه بار در روز، هر بار ۲ عدد، نیم 

ساعت قبل از هر وعده غذایی مصرف شود.
بیماری التهابی روده (ســـــحج امعاء): ســــــه بار در روز، هر بار ۲ 

عدد، نیم ساعت قبل از هر وعده غذایی مصرف شود.

اجزای فراورده :
( Rosa damascena ) عصاره روغنی گلبرگ گل محمدی

شکل دارویی :
کپســـــــــول نرم ۱۰۰۰ میلی گرم در ظرف دارو همراه با بروشور در 

جعبه مقوایی

استاندارد شده : 
بر اسـاس وجود حداقل ۰/۰۳۳ میل یگرم سـیترونلول و حداقل 
۰/۰۴ میل یگرم فنولیک تام در هر کپســـــــــــــــــــول نرم روغن گل 

محمدی باریج

داروکدهداروکده

کپسول نرم گل محمدی

Golmohammadi - SoftCapsule

https://www.darukade.com/Products/DAK-7976/Roghan-Gol-Mohamadi


شربت جالینوس باریج

ضد تهوع  دوران بارداری

تقویت معده

درمان سوهاضمه

اطالعات بیشتر

Jalinus Barij



روش مصرف :
تقویت معده:بزرگســـــــــــاالن: ۲ – ۱ قاشق غذاخوری قبل از هر 
وعده غذا / اطفال باالی ۵ سال: ۲-۱ قاشق مرباخوری قبل از هر 

وعده غذا
درمان سوء هاضمه:بزرگســـاالن: ۲ – ۱ قاشق غذاخوری پس از 
هر وعده غذا/اطفال باالی ۵ سال: ۲-۱ قاشـق مرباخوری پس از 

هر وعده غذا 
تهوع بارداری:۲ – ۱ قاشق غذاخوری قبل از هر وعده غذا 

اجزای فراورده :
( Cydonia oblonga ) میوه به

( Zingiberofficinale)  زنجبیل
( Vinegar) سرکه
( Honey) عسل

شکل دارویی :
شربت،ظرف ۱۲۰ میل یلیتر همراه با بروشور در جعبه مقوایی

استاندارد شده : 
بر اساس ۲۶ – ۲۲ میل یگرم فنولیک تام (بر حســــــــــــب گالیک 

اسید) در هر ۵ میل یلیتر شربت

Jalinus Barij

داروکدهداروکده

شربت جالینوس باریج

https://www.darukade.com/Products/DAK-2025/Barij-Jalinus-Syrup


Safflower - Oil

روغن کافشه باریج

برطرف کننده نفخ

 رفع قولنج معده

اطالعات بیشتر



روش مصرف :
روزی ۲ الی ۳ بار به موضع مالیده شود.

اجزای فراورده :
 Carthamustinctorius  روغن استخراج شده از دانه گیاه کافشه

شکل دارویی :
روغن کافشــــــــه، ظرف۳۰ میل یلیتر، همراه با بروشور در جعبه 

مقوایی

استاندارد شده : 
بر اساس وجود ۸۳ – ۶۸ درصد لینولئیک اسید در فرآورده

Safflower - Oil

روغن کافشه باریج

خانومیداروکدهداروکده

https://www.darukade.com/Products/DAK-6557/safflower-Oil
https://www.khanoumi.com/barij-essence-safflower-oil-21857


بازگشت

گزینه مورد نظرتان را انتخاب نمائید :

دستگاه تنفسی

شربت کافنولیکس باریج

درمان سرفه حاد (مناسب برای بیماران دیابتی)

مشاهده

شربت برونــــکو

درمان سرفه ، خلط آور

مشاهده

شربت بنفشه باریج 

تب بر،ضد سرفه و خلط آور، رفع گرفتگی صدا،ضد التهاب گلو و نرم کننده حنجره

مشاهده

کپسول نرم تیموژل باریج

درمان سرفه

مشاهده



بازگشت

گزینه مورد نظرتان را انتخاب نمائید :

دستگاه تنفسی

کپسول نرم غیر خوراکی اکالیپتوس

پیشگیری و درمان عفونت های تنفسی، بهبود سرفه و احتقان بینی

مشاهده

قطره خوراکی توسیون باریج

درمان سرفه حاد

مشاهده

قطره غیر خوراکی بخور اکالیپتوس

پیشگیری و درمان عفونت های تنفس، بهبود سرفه و احتقان بینی

مشاهده

کپسول نرم خوراکی اکالیپتوس

درمان عفونت های تنفسی و زکام، تسکین عالئم سرماخوردگی

مشاهده



بازگشت

گزینه مورد نظرتان را انتخاب نمائید :

دستگاه تنفسی

سکنجبین عنصلی باریج

بهبود تنگی نفس، دافع مواد بلغمی و سوداوری

مشاهده



Caughnolix

شربت کافنولیکس باریج

درمان سرفه حاد (مناسب برای بیماران دیابتی)

اطالعات بیشتر



روش مصرف :
برای درمان ســــرفه حاد تجویز و با دوز ۳ بار در روز، هر بار یک قاشـــــق 
مرباخوری (۵ میلی لیتر) مصـــــــرف م یشود. مصـــــــرف بیش از مقدار 

توصیه شده روزانه ممکن است دارای اثرات ملین باشد.

اجزای فراورده :
( Zataria multiflora ) آویشن شیرازی

( Althaea officinalis)  ختمی
( Hedera Helix) عشقه

از آنجا که مصـــــــــــــــرف شکر یکی از عل تهای تغذی های بروز اختالالت 
متابولیک مانند چاقی اسـت، در شـربت کافنولیکس از گیاه اســتویا به 
عنوان ماده شــیرین کننده طبیعی اســتفاده شــده اســـت. الزم به ذکر 
اسـت جایگزی نهای شــکر با کالری کمتر م یتواند یک اســتراتژی مؤثر 
برای جلوگیری از افزایش وزن باشــد. گیاه اســـتویا یک شـــیرین کننده 
گیاهی اســت که ۲۰۰-۳۰۰ برابر شـــیری نتر از شـــکر و کالری آن تقریباً 
صفر است همچنین مطالعات نشـان داد هاند که استویا یک جایگزین 
سـالم برای شــکر در افراد مبتال به دیابت اســت. ترکیبات شــیرین جدا 
stevioside، dulcoside  شـــده از برگ اســـتویا، گلیکوزیدهایی مانند

 A، rebaudiosides A, C, D, E, F، steviolbiosideهستند.

شکل دارویی :
شربت ۱۲۰ میلی لیتری با جعبه و بروشور

استاندارد شده :
براســــــــــــــــاس وجود حداقل ١٫٥ میل یگرم تیمول و کارواکرول و ٢٫٥ 

میل یگرم هدراکزید  cدر هر ٥ میل یلیتر شربت

داروکدهداروکده

Caughnolix

شربت کافنولیکس باریج

https://www.darukade.com/Products/DAK-11227


Broncho Barij

شربت برونکو باریج

درمان سرفه

 خلط آور

اطالعات بیشتر



روش مصرف :
۳ بار در روز، هر بار یک قاشق مرباخوری (۵ میلی لیتر)

اجزای فراورده :
( Zataria multiflora ) عصاره آویشن شیرازی

( Althaea officinalis)  عصاره ختمی

شکل دارویی :
شربت ۱۲۰ میلی لیتر در جعبه مقوایی با بروشور

استاندارد شده : 
بر اســــــــــاس وجود ۰۶/۳- ۵۵/۲ میلی گرم تیمول و ۳۲۵/۲۹- 

۲۲۵/۲۴ میلی گرم آمینواسید در هر ۵ میلی لیتر شربت.

Broncho Barij

شربت برونکو باریج

داروخانه شیدرداروکدهداروکده

https://www.darukade.com/products/supplement-cough-and-cold-224/syrup-bronchobarij-2014
https://shiderstore.com/products/%D8%B4%D8%B1%D8%A8%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D9%88%D9%86%DA%A9%D9%88-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AC-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%B3-%DB%B1%DB%B2%DB%B0-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C-%E2%80%8E%D9%84%DB%8C%D8%AA%D8%B1


Banafshe Barij

شربت بنفشه باریج

تب بر

 ضد سرفه و خلط آور

رفع گرفتگی صدا

ضد التهاب گلو و نرم کننده حنجره

اطالعات بیشتر



روش مصرف :
بزرگساالن: هر ۸ ساعت ۱ تا ۲ قاشق غذاخوری

کودکان: هر ۸ ساعت ۱ تا ۲ قاشق مرباخوری

اجزای فراورده :
(  Viola odoratal ) عصاره آبی گل بنفشه
(  Saccharumofficinaruml)   شکر سرخ

شکل دارویی :
شربت، ظرف ۶۰ میل یلیتر، همراه با بروشور در جعبه مقوایی

استاندارد شده : 
بر اساس ۲۵/۱۶ – ۹ میل یگرم فنولیک تام بر حســـــــــب گالیک 

اسید در هر ۵ میل یلیتر شربت

داروکدهداروکده

Banafshe Barij

شربت بنفشه باریج

https://www.darukade.com/products/supplement-cough-and-cold-224/syrup-banafsheh-barij-60-ml-7706


Thymogel - SoftCapsul

کپسول نرم تیموژل باریج

درمان سرفه

اطالعات بیشتر



روش مصرف :
هر ۸ ساعت ۱ کپسول نرم با یک لیوان آب ولرم میل شود.

اجزای فراورده :
( Zataria multiflora )  اسانس آویشن شیرازی

( Foeniculum vulgare) رازیانه شیرین

شکل دارویی :
کپسول نرم ۴۰ میلی گرمی

استاندارد شده : 
بر اســـــــــاس وجود ۱۸-۱۴ میلی گرم آنتول و ۵.۴-۶.۶ میلی گرم  

تیمول در هر کپسول

داروکدهداروکده

کپسول نرم تیموژل باریج

Thymogel - SoftCapsul

https://www.darukade.com/Products/DAK-4429/Thymogel


Eucalyptus - Nonoral

کپسول نرم غیر خوراکی اکالیپتوس

پیشگیری و درمان عفونت های تنفسی

 بهبود سرفه و احتقان بینی

اطالعات بیشتر



روش مصرف :
روزی ۲-۱ بار، هر بار یک کپســـــــــــــول نرم غیرخوراکی ۴۰۰ میلی 

گــــرمــــی را در یک لیوان ( تقــــریبا ۲۵۰ میلــــی لیتــــر) آب جوش ً
انداخته و با چشمان بسته بخور دهید.

اجزای فراورده :

( Eucalyptus globulus )  اسانس اکالیپتوس

شکل دارویی :
کپســــــول نرم غیرخوراکی۴۰۰ میل یگرم در ظرف دارو با بروشور 

در جعبه مقوایی 

استاندارد شده : 
بر اســـــــــاس وجود ۳۶۰- ۲۸۰ میل یگرم ۱و ۸ ســــــــــینئول در هر 

کپسول نرم غیرخوراکی

داروکدهداروکده

Eucalyptus - Nonoral

کپسول نرم غیر خوراکی اکالیپتوس

https://www.darukade.com/Products/DAK-3338/Eucalyptus-Inhaler-Non-Oral-Soft-Capsule


Tusivin Barij

قطره خوراکی توسیون

درمان سرفه حاد

اطالعات بیشتر



روش مصرف :
۳ بار در روز، هر بار ۲۰ قطره با یک اســــتکان آب میل شـــــود. در 
مواردی که طعم توسیوین مخصـوصآ در کودکان مطلوب نباشد 
میتوان۳۰-۲۰ قطره از توســـــــیوین را با مقداری آب مخلوط و به 

صورت موضعی روی ناحیه سینه مالید.

اجزای فراورده :

( Foeniculum vulgare )  اسانس رازیانه شیرین
( Zataria multiflora)  اسانس آویشن شیرازی

شکل دارویی :
قطــره ۱۸ میلــی لیتـــری دارای قطـــره چکان در جعبه مقوایـــی با 

بروشور

استاندارد شده : 
بر اســـــــــــــــاس وجود حداقل ۵/۳-۲/۲ میلی گرم تیمول (ماده 
اصلی اسانس آویشــــــــن شیرازی) و ۵/۸-۵/۵ میل یگرم آنتول 

(ماده اصلی اسانس رازیانه) در هر میل یلیتر

Tusivin Barij

قطره خوراکی توسیون



Eucalyptus - Nonoral - Drop

قطره غیر خوراکی بخور اکالیپتوس

پیشگیری و درمان عفونت تنفس

 بهبود سرفه و احتقان بینی

اطالعات بیشتر



روش مصرف :
روزی چند بار،  هر بار ۴ قطره از افشــرده بخور اکالیپتوس باریج 
را در ۱۰۰ سی سی آب جوش یا در محل مخصوص دستگاه بخور 

ریخته و بخور دهید.

اجزای فراورده :

( Eucalyptus globulus )  اسانس اکالیپتوس
( Zataria multiflora)  اسانس آویشن شیرازی

( Myrtus communis) اسانس مورد

شکل دارویی :
قطــره ۱۸ میلــی لیتـــری دارای قطـــره چکان در جعبه مقوایـــی با 

بروشور

استاندارد شده : 
بر اســـــاس وجود حداقل ۲۸ میل یگرم ۱و ۸ ســـــینئول، ۳ میلی 

گرم تیمول و۱۰ میلی گرم منتول در هر میل یلیتر فرآورده.

داروکدهداروکده

قطره غیر خوراکی بخور اکالیپتوس

Eucalyptus - Nonoral - Drop

https://www.darukade.com/Products/DAK-2044/Eucalyptus-Inhaler-Drop


Eucalyptus - Oral - Softcap

کپسول نرم خوراکی اکالیپتوس

درمان عفونت های تنفسی و زکام

 تسکین عالئم سرماخوردگی

اطالعات بیشتر



روش مصرف :
۲-۳ بار در روز هر بار یک کپسول نرم

اجزای فراورده :
(Eucalyptus globulus ) اسانس  اکالیپتوس

مواد مؤثره: ۱و ۸ سینئول (اکالیپتول)، آلفا پینن، لیمونن

شکل دارویی :
کپسول نرم ۲۰۰ میلی گرمی در ظرف دارو با بروشور

استاندارد شده : 
بر اساس وجود ۱۸۰-۱۴۰ میل یگرم ۱و ۸ سینئول در هر کپســـول 

نرم

Eucalyptus - Oral - Softcap

کپسول نرم خوراکی اکالیپتوس



Sekanjabin - Onsoil

سکنجبین عنصلی باریج

بهبود تنگی نفس

دافع مواد بلغمی و سودآوری

اطالعات بیشتر



روش مصرف :
صـب حها دو قاشـق غذاخوری همراه با یک اســتکان آب گرم میل 

شود

اجزای فراورده :
پیاز عنصل، عسل و سرکه انگوری  

شکل دارویی :
ســکنجبین (شــربت)، ظرف ۱۲۰ میل یلیتر همراه با بروشـــور در 

جعبه مقوایی

استاندارد شده : 
بر اســـاس ۱۵۰ تا ۲۴۵ میل یگرم اســـیداســــتیک در ۵ میل یلیتر 

فرآورده (سکنجبین)

داروکدهداروکده

Sekanjabin - Onsoil

سکنجبین عنصلی باریج

https://www.darukade.com/Products/DAK-4745/Sekanjabin-Onsoli-Syrup


گزینه مورد نظرتان را انتخاب نمائید :

زنان و زایمان

بازگشت

الکسی هـرب

درمان یبوست

مشاهده

واژیهیل باریــــج

مرطوب کننده طبیعی واژن، برطرف کننده خشکی، خارش و مقاربت دردناک

مشاهده

کپسول منو هلپ باریج

کمک به برطرف شدن عالئم یائسگی مانند گرگرفتگی ( Hot flashes)و تعریق شبانه

مشاهده

کرم واژینال لکورکس باریج

درمان عفونت های کاندیدائ    ی        و باکتری ها     ی واژن

مشاهده



گزینه مورد نظرتان را انتخاب نمائید :

زنان و زایمان

بازگشت

کپسول نرم فنلین باریج

افزایش شیر مادر، تسکین دردهای دوران قاعدگی

مشاهده

قطره خوراکی فنلین باریج

افزایش شیر مادر، تسکین دردهای دوران قاعدگی

مشاهده

کپسول نرم باریج  EPO(روغن گل مغربی)

درمان کمکی سندرم پیش قاعدگی ، نوروپاتی دیابتی و اختالل نعوظ ...

مشاهده



Laxi Herb

الکسی هرب

اطالعات بیشتر

درمان یبوست



داروکدهداروکده

Laxi Herb

الکسی هرب

روش مصرف :
بزرگســـــاالن: دو پیمانه ٥ سی سی سه بار در روز. کودکان باالتر 
از ١٠ سال: یک پیمانه ٥ سی سی سـه بار در روز. کودکان کمتر از 

١٠ سال: یک پیمانه ٥/٢ سی سی سه بار در روز.

اجزای فراورده :

( Prunus domestica )  آلو
( Saccharum officinarum )  شکرسرخ

شکل دارویی :
شربت0 ١٢ میل یلیتر

استاندارد شده :
بر اساس وجود حداقل ٥/١١ میلی گرم فنولیک تام بر حســـــــب 

گالیک اسید در هر ٥ میلی لیتر شربت

https://www.darukade.com/products/supplement-laxative-1049/syrup-laxi-herb-15759


Vagiheal Barij

واژیهیل باریـــج

مرطوب کننده طبیعی واژن، برطرف کننده خشکی،خارش و مقاربت

 دردناک از آتروفی واژن

اطالعات بیشتر



Vagiheal Barij

واژیهیل باریـــج

روش مصرف :
ـرآورده داخل واژن و نواحــــی اطــــراف آن بکار مــــیرود. با  این فــ
استفاده از اپلیکاتور موجود در بسـته بندي فرآورده، ابتدا بمدت 
۷ شــــــب متوالی، هر شــــــب ٥/٢ گرم ژل هنگام خواب (درمان 
اولیه)، ســپس هفتهای ٢ مرتبه (درمان نگهدارنده) داخل واژن 
اســتعمال میشـــود. برای ماندگار بودن اثرات میتوان از ژل به 

دفعات مورد نیاز و دلخواه استفاده نمود.
با استفاده از انگشــــــــت میتوان فرآورده را اطراف واژن (اطراف 
واژن و نواحی خارجی) نیز بکار برد. اســـــــــــــــــتفاده از فرآورده در 
اطراف واژن میتواند به تسهیل فعالیت جنسـی و برطرف شدن 
خشــــــکی واژن کمک کند. در هنگام قاعدگی نیز میتوان از این 
فرآورده استفاده نمود. این ژل را میتوان با کاندوم نیز بکار برد.

اجزای فراورده :

E و ویتامین( Humulus lupulus )  رازک

شکل دارویی :
ژل واژینال، تیوب ٣٠ گرمی، همراه با اپلیکاتور و بروشـــــــــور در 

جعبه مقوایی

استاندارد شده :
براســاس وجود حداقل ٥ میکروگرم ٨-پرینیل نارینجنین و ١/٢ 

میکروگرم گزانتوهمول در هر گرم در فراورده

بتا داروداروکدهداروکدهداروکده

https://www.darukade.com/products/cosmetic-female-hygiene-gel-879/gel-vagiheal-15081
https://betadarou.com/product/%DA%98%D9%84-%D9%85%D8%B1%D8%B7%D9%88%D8%A8-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%88%D8%A7%DA%98%DB%8C%D9%86%D8%A7%D9%84-%D9%88%D8%A7%DA%98%DB%8C%D9%87%DB%8C%D9%84-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AC-%D8%A7/


Menohelp Barij

کپسول منو هلپ باریج

کمک به برطرف شدن عالئم یائسگی مانند گرگرفتگی

 ( Hot flashes)و تعریق شبانه

اطالعات بیشتر



روش مصرف :
روزی یک کپســـــــــــــــــول به همراه غذا میل شود. حداکثر مقدار 
مصرف، ٢ کپسول در روز یا طبق نظر پزشک است. برای مصـرف 

طوالنی بیشتر از یک سال، با پزشک مشورت نمائید.

اجزای فراورده :

( Actaea racemosa L ) عصاره بلک کوهوش
( Glycine max)  سویا

( Dioscorea villosa)  سی بزمینی شیرین
( Arctium lappa L) باباآدم

( Vitex agnus- castus) پنچ انگشت
مواد مؤثره: کلروژنیک اسید، دیوسجنین، آگنوزید

شکل دارویی :
کپســــول ٥٥٠ میل یگرم در ظرف دارو همراه با بروشور در جعبه 

مقوایی

استاندارد شده : 
بر اساس وجود حداقل ٤٠ میل یگرم فنولیک تام بر حســـــــــــــب 

دایدزئین و حداقل ٣ میل یگرم دیوزجنین در هر کپسول

داروکدهداروکده

Menohelp Barij

کپسول منو هلپ باریج

https://www.darukade.com/products/supplement-menopause-146/capsule-menohelp-barij-13883


Leucorex - Vaginal Cream

کرم واژینال  لکورکس باریج

درمان عفونت های کاندیدائ    ی        و باکتری ها     ی واژن

اطالعات بیشتر



روش مصرف :
یک اپلیکاتور داخل واژن برای ۷ الی ۱۰ شــب متوالی اســـتعمال 

شود. دوره درمان را کامل کنید

اجزای فراورده :
( Zataria multiflora ) اسانس آویشن شیرازی

مواد موثره:تیمول و کارواکرول

شکل دارویی :
کرم واژینال- تیوب آلومینیوم ۵۰ گرم همراه با بروشـــــــــــــــــــور و 

اپلیکاتور در جعبه مقوایی

استاندارد شده : 
بر اساس وجود ۰/۰۳۳ تا ۰/۰۲۷ درصد تیمول در فرآورده.

داروکدهداروکده

Leucorex - Vaginal Cream

کرم واژینال  لکورکس باریج

https://www.darukade.com/products/supplement-womens-health-1077/cream-leucorex-2074


Fennelin - Softcapsule

کپسول نرم فنلین باریج

افزایش شیر مادر

 تسکین دردهای دوران قاعدگی

اطالعات بیشتر



روش مصرف :
هر ۴ ساعت ۱ عدد میل شود

اجزای فراورده :
( Foeniculum vulgare )  اسانس رازیانه شیرین

شکل دارویی :
کپسول نرم ۳۰ میل یگرم

استاندارد شده : 
بر اساس وجود ۲۷-۲۱ میل یگرم آنتول در هر کپسول نرم.

داروکدهداروکده

Fennelin - Softcapsule

کپسول نرم فنلین باریج

https://www.darukade.com/Products/DAK-3337/Fennelin


Fennelin - Drop

قطره خوراکی فنلین باریج

افزایش شیر مادر

 تسکین دردهای دوران قاعدگی

اطالعات بیشتر



روش مصرف :
هر ۴ ساعت ۳۰ قطره همراه با مقداری مایعات

اجزای فراورده :
( Foeniculum vulgare )  اسانس رازیانه شیرین

شکل دارویی :
قطــره ۱۸ میلــی لیتـــری دارای قطـــره چکان در جعبه مقوایـــی با 

بروشور

استاندارد شده : 
بر اساس وجود ۱۵.۵ میلی گرم آنتول در هر میلی لیتر فراورده

داروکدهداروکده

Fennelin - Drop

قطره خوراکی فنلین باریج

https://www.darukade.com/Products/DAK-2041/Fennelin-Oral-Drop


EPO Barij

( روغن گل مغربی) کپسول نرم باریج

درمان کمکی سندرم پیش قاعدگی(PMS)  و گر گرفتگی دوران یائسگی

درمان کمکی نوروپاتی دیابتی و اختالل نعوظ در بیماران دیابتی

(MS) بهبود عالئم آرتریت روماتوئید و بیماری اسکلروز متعدد

اطالعات بیشتر



روش مصرف :
دو بار در روز، هر بار ۲-۱ عدد یا طبق دستور پزشک

اجزای فراورده :
( Oenothera biennis L )  روغن گل مغربی

مواد مؤثره: گاما لینولنیک اسید

شکل دارویی :
کپســــول نرم ۱۰۰۰ میلی گرمی در ظرف دارو همراه با بروشور در 

جعبه مقوایی

استاندارد شده : 
 (GLA) بر اســاس وجود ۱۴۰-۷۰ میل یگرم گاما لینولنیک اســـید

در هر کپسول نرم

داروکدهداروکده

EPO Barij

( روغن گل مغربی) کپسول نرم باریج

https://www.darukade.com/Products/DAK-5006/EPO-Barij


گزینه مورد نظرتان را انتخاب نمائید :

اورولــوژی

بازگشت

کپسول نرم پروستا باریچ

پیشگیری و درمان بزرگی پروستات، وفع مشکالت ادرای، جلوگیری از ریزش مو

مشاهده

لیتورکس بی باریـج

پیشگیری از تشکیل سنگ کلی ه،کمک به دفع سنگ های ادرای (مدر)، مسکن...

مشاهده

قطره خوراکی اورتیدین باریج

رفع مشکالت ادرار در بزرگی خوش خیم پروستات

مشاهده

قرص روکشدار اورتیدین باریج

رفع مشکالت ادرار در بزرگی خوش خیم پروستات

مشاهده



Prosta Barij

کپسول نرم پروستا باریج

پیشگیری و درمان بزرگی پروستات

رفع مشکالت ادرای

 جلوگیری از ریزش مو

اطالعات بیشتر



روش مصرف :
روزی یک کپسول با مقدار کافی آب میل شود.

اجزای فراورده :
( Cucurbita pepo ) روغن بذر کدو

 E  ویتامین
مواد مؤثره:لینولئیک اسید، فیتواسترو لها، توکوفرو لها

شکل دارویی :
کپســـــــــــول نرم ۳۹۰ میل یگرم در ظرف دارو با بروشور در جعبه 

مقوایی

استاندارد شده : 
بر اســــــــاس وجود ۲۳۰-۲۰۰ میل یگرم لینولئیک اســـــــــید و ۳۰ 

میل یگرم آلفا توکوفرول در هر کپسول نرم

داروکدهداروکده

Prosta Barij

کپسول نرم پروستا باریج

https://www.darukade.com/Products/DAK-7977/Prosta


Lithorex - B

لیتورکس بی باریج

پیشگیری از تشکیل سنگکلیه

کمک به دفع سنگ های  ادرای (مدر)

مسکن، ضدالتهاب، ضد اسپاسم

اطالعات بیشتر



روش مصرف :
هر ۶ ساعت یک قرص با آب فراوان میل شود. مصـــرف طوالنی 

مدت فرآورده بخوبی تحمل میشود.

اجزای فراورده :
( Cucurbita pepo ) عصاره خشک بذر کدو

(Populus nigra)  برگ شالک
( Solidago canadensis) برگ علف طالیی

مواد مؤثره:فالونوئیدها، سالیسین، استروئیدها،آمینو اسید 

شکل دارویی :
قرص۴۰۰ میلی گرمی

استاندارد شده : 
بر اســاس وجود حداقل ۴۵ میل یگرم آمینواســید، ۱۷/۲ میلی-

گرم فالونویید و ۶۱۶/۰ میلی گرم سالیسین در هر قرص

داروکدهداروکده

Lithorex -B

لیتورکس بی باریج

https://www.darukade.com/Products/DAK-5007


Oral drop Urtidin 

قطره خوراکی اورتیدین

رفع مشکالت ادرار در بزرگی خوش خیم پروستات

اطالعات بیشتر



روش مصرف :
۴۰ قطره ۳ بار در روز همراه با مقداری مایعات

اجزای فراورده :
( Urtica dioica ) عصاره ۱:۱ ریشه گزنه

شکل دارویی :
قطره ۳۰ میلی لیتری دارای قطره چکان

استاندارد شده : 
بر اساس وجود حداقل ۹۰-۵۰ میلی گرم پلی ساکارید بر حسب 

گاالکتوز در هر میلی لیتر فراورده

داروکدهداروکده

قطره خوراکی اورتیدین

Oral drop Urtidin 

https://www.darukade.com/Products/DAK-2036/Urtidin-Oral-Drop


Urtidin P.C Tablet

قرص روکشدار اورتیدین

رفع مشکالت ادرار در بزرگی خوش خیم پروستات

اطالعات بیشتر



روش مصرف :
ـراه با مقداری  روزی ۳ بار، هــــــر بار یک قــــــرص بعد از غذا همـــــ
مایعات میل شـــــــود. با شـــــــروع درمان به تدریج اثرات درمانی 
ظاهر م یشـــــود. با توجه به ماهیت مزمن بیماری بزرگی خوش 
خیم پروستات، الزم است مصرف دارو برای مدت طوالنی ادامه 

یابد.

اجزای فراورده :

( Urtica dioica ) عصاره ریشه گزنه

شکل دارویی :
قرص روک شدار ۱۵۰ میل یگرم،۳ بلیســــــــتر ده عددی همراه با 

بروشور در جعبه مقوایی

استاندارد شده : 
بر اساس وجود حداقل ۲۲ میل یگرم آمینواسید بر حســــــــــــــب 

آالنین در هر قرص

داروکدهداروکده

Urtidin P.C Tablet

قرص روکشدار اورتیدین

https://www.darukade.com/Products/DAK-2030/Urtidin


بازگشت

گزینه مورد نظرتان را انتخاب نمائید :

غدد قلب و عــروق

کپسول وینیسین باریج

درمان کمکی واری سهای سطحی و عمقی،نارسایی مزمن وریدی

مشاهده

قرص گلو کو هرب

کاهش دهنده قند خون

مشاهده

قرص گلو کورکس باریج

...LDL درمان کمکی در بیماران مبتال به دیابت نوع ۲،کاهش تری گلیسیرید و

مشاهده

قرص اولیوین باریج

تقویت قلب و عروق،درمان کمکی فشارخون باال،درمان...

مشاهده



بازگشت

گزینه مورد نظرتان را انتخاب نمائید :

غدد قلب و عــروق

قرص آترومد باریج

پیشگیری از تصلب شرائین،کاهش تری گلیسیرید و کلسترول...

مشاهده

شربت عناب باریج

رقیق کننده و تصفیه کننده خون،درمان کمکی کبد چرب...

مشاهده

قرص روکشدار هایپورکس باریج

درمان فشار خون باال (هایپرتانسیون)

مشاهده



Viniscin Capsule

کپسول وینیسین باریج

درمان کمکی واری سهای سطحی و عمقی

( Chronic Venous Insufficiency) نارسایی مزمن وریدی

اطالعات بیشتر



روش مصرف :
هر ١٢ ساعت یک کپسول یا طبق نظر پزشک

اجزای فراورده :
( Aesculus hippocastanum ) عصاره شاه بلوط هندی

( Vitis vinifera) عصاره انگور
مواد مؤثره: پل یفن لها، آئسین

شکل دارویی :
کپســـول ٣٥٠ میل یگرم در ظرف دارو همراه با بروشور در جعبه 

مقوایی

استاندارد شده : 
بر اســـــــــــــاس وجود حداقل ٣٦ میل یگرم فنولیک تام و ٦٠- ٤٦ 

میل یگرم آئسین ( Aescin)در هر کپسول

داروکدهداروکده

Viniscin Capsule

کپسول وینیسین باریج

https://www.darukade.com/Products/DAK-10225


Glucoherb Barij

قرص گلو کو هرب

کاهش دهنده قند خون

اطالعات بیشتر



روش مصرف :
مقدار توصــــــيه شـــــــده در بالغين، روزی ٣ بار هر بار يك قرص 
م یباشد. مصـــــــــــــــــرف بيش از مقدار توصيه شده روزانه مجاز 

نيست.

اجزای فراورده :

( Urtica dioica ) عصاره گیاه گزنه
( Atriplex halimus)  علف شور

( Juglans regia) برگ گردو
( Olea europaea)  زيتون

مواد مؤثره: کلروژنیک اسید، اولئوروپين، تانن

شکل دارویی :
قرص ٤٦٨ میل  یگرم، در ظرف دارو همراه با بروشور

استاندارد شده : 
بر اسـاس وجود حداقل ١/١ میل یگرم کلروژنیک اســید و حداقل 

٦ میل یگرم اولئوروپین در هر قرص

Glucoherb Barij

قرص گلو کو هرب

داروخانه شیدرداروکدهداروکده

https://www.darukade.com/products/supplement-diabetes-951/tablet-glucoherb-10223
https://shiderstore.com/products/%D9%82%D8%B1%D8%B5-%DB%B4%DB%B6%DB%B8-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C-%DA%AF%D8%B1%D9%85-%DA%AF%D9%84%D9%88%DA%A9%D9%88%D9%87%D8%B1%D8%A8-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AC-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%B3-%DB%B4%DB%B5-%D8%B9%D8%AF%D8%AF%DB%8C


Glucorex - B

قرص گلو کورکس باریج

درمان کمکی در بیماران مبتال به دیابت نوع2 

LDL کاهش تری گلیسیرید و

HDL افزایش

اطالعات بیشتر



روش مصرف :
در صورتی که پزشک دستور دیگری نداده باشد؛ مقدار مصــــرف 

معمول این فراورده یک قرص ۳ بار در روز است.

اجزای فراورده :
( Trigonellafoenumgraecum ) عصاره خشک بذر شنبلیله

شکل دارویی :
قرص ۳۳۵ میل  یگرم در ظرف دارو همراه با بروشــــــور در جعبه 

مقوایی،۳ بلیستر ۱۰ عددی در جعبه مقوایی با بروشور

استاندارد شده : 
بر اساس وجود ۴۶/۴ میکروگرم لوتئولین در هر قرص

Glucorex - B

قرص گلو کورکس باریج

داروخانه شیدرداروکدهداروکده

https://www.darukade.com/Products/DAK-5480/Glucorex-B
https://shiderstore.com/products/%D9%82%D8%B1%D8%B5-%DA%AF%D9%84%D9%88%DA%A9%D9%88%D8%B1%DA%A9%D8%B3-%E2%80%93-%D8%A8%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AC-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%B3-%DB%B3%DB%B0-%D8%B9%D8%AF%D8%AF%DB%8C


Olivin - Tablet

قرص اولیوین باریج

تقویت قلب و عروق

درمان کمکی فشارخون باال

درمان کمکی کلسترول باال

اطالعات بیشتر



روش مصرف :
روزی ۳ تا ۵ قرص منقســـــــــــم در ۲ تا ۳ نوبت همراه با مقداری 

مایعات میل شود.

اجزای فراورده :
( Oleaeuropaea ) عصاره خشک برگ زیتون

شکل دارویی :
قرص ۲۵۰ میل یگرم، در ظرف دارو همراه با بروشـــــــور در جعبه 

مقوایی

استاندارد شده : 
بر اساس وجود حداقل ۰/۶۲ میل یگرم لوتئولین در هر قرص

داروکدهداروکده

Olivin - Tablet

قرص اولیوین باریج

https://www.darukade.com/Products/DAK-2314/Olivin


Atheromod - B 

قرص آترومد - بی 

پیشگیری از تصلب شرائین

کاهش تری گلیسیرید و کلسترول

کاهش قند خون

HDL افزایش

اطالعات بیشتر



روش مصرف :
۳ بار در روز، هر بار۲-۱ قرص هنگام صرف غذا میل شود.

اجزای فراورده :
( Artichoke Leaf  Extract ) عصاره برگ کنگرفرنگی

شکل دارویی :
قرص ۳۵۰ میل یگرم در ظرف دارو، همراه با بروشــــــور در جعبه 

مقوایی

استاندارد شده : 
بر اســـــــاس وجود حداقل۲۱/۲ میل یگرم اســـــــید کلروژنیک در 

میانگین هر قرص

داروکدهداروکده

Atheromod - B 

قرص آترومد - بی 

https://www.darukade.com/Products/DAK-4445/Atheromod---B


Hemobalance Barij Syrup

شربت هموباالنس باریج

رقیق کننده و تصفیه کننده خون

درمان کمکی کبد چرب

کاهش دهنده فشار خون

اطالعات بیشتر



روش مصرف :
روزی سه بار هربار ۲ قاشق غذاخوری میل شود.

اجزای فراورده :
( Ziziphusjujuba ) عصاره میوه عناب

( Zataria multiflora)  عصاره اندام هوایی آویشن

شکل دارویی :
شربت، ظرف ۱۲۰ میل یلیترهمراه با بروشور در جعبه مقوایی

استاندارد شده : 
بر اساس وجود ۳۰ تا ۶۰ میل گرم فنولیک تـــام (بر حســـــــــــــــب 

گالیک اسید) در هر ۵ میل یلیتر شربت

داروکدهداروکده

Annab Barij Syrup

شربت عناب باریج

https://www.darukade.com/Products/DAK-10508/Annab-Syrup


Hyporex - Tablet

قرص روکشدار هایپورکس

درمان فشار خون باال (هایپرتانسیون)

اطالعات بیشتر



روش مصرف :
روزی۳ بار، هر بار ۱ قرص با مقدار کافی مایعات میل شود.

اجزای فراورده :
(Hibiscus sabdariffa  ) عصاره خشک کاسبرگ گیاه چای ترش

شکل دارویی :
بلیســـــتر، قرص روکشـــــدار ۴۲۰ میل یگرم، همراه با بروشوردر 

جعبه دارو

استاندارد شده : 
بر اســــــاس وجود حداقل ۵/۵۶ میل یگرم آنتوســـــــیانین در هر 

قرص.

داروکدهداروکده

Hyporex - Tablet

قرص روکشدار هایپورکس

https://www.darukade.com/Products/DAK-6677/Hyporex-B


بازگشت

گزینه مورد نظرتان را انتخاب نمائید :

تقویتی و اشتها آور

شربت اشتها آور باریج

اشتها آور

مشاهده

کپسول نرم امگا ۳ باریج

کاهش خطر ابتال به بیماری های قلب و عروق،ضد التهاب ، کاهش فشار خون

مشاهده

شربت آلوئه ورا باریج

تقویت سیستم ایمنی بدن،افزایش مقاومت در برابر ب...

مشاهده

کپسول آلوئه ورا باریج

تقویت سیستم ایمنی بدن،افزایش مقاومت...

مشاهده



بازگشت

گزینه مورد نظرتان را انتخاب نمائید :

تقویتی و اشتها آور

قطره خوراکی ترخون

اشتها آور، رفع سکسکه

مشاهده



Appetizer - Syrup

شربت اشتها آور باریج

اطالعات بیشتر

اشتها آور



روش مصرف :
کودکان: نصــــــــف پیمانه (۵/۲ میل یلیتر) سه بار در روز،قبل از 

غذا
بزرگســــــاالن: یک تا دو پیمانه (۵ تا ۱۰ میل یلیتر) سه بار در روز، 

قبل از غذا

اجزای فراورده :
( Punicagranatum ) آب انار

( Mentha spicata) افشرده نعنا
( Honey) عسل

شکل دارویی :
شربت، ظرف ۱۲۰ میل یلیتر همراه با بروشور در جعبه مقوایی

استاندارد شده : 
بر اساس حداقل ۳ میل یگرم تانن در هر میل یلیتر شربت

Appetizer - Syrup

شربت اشتها آور باریج

داروخانه شیدر

https://shiderstore.com/products/%D8%B4%D8%B1%D8%A8%D8%AA-%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D8%A2%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AC-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%B3-120-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D9%84%DB%8C%D8%AA%D8%B1


Herbal Omega3

کپسول نرم امگا ۳ باریج

کاهش خطر ابتال به بیماری های قلب و عروق

ضد التهاب

 کاهش فشار خون

اطالعات بیشتر



روش مصرف :
در صـورتی که پزشــک دســتور دیگری نداده باشــد، ۳ بار در روز، 

هر بار یک کپسول نرم همراه با غذا میل شود.

اجزای فراورده :
روغن بذر کتان 

شکل دارویی :
کپسول نرم ۱۰۰۰ میلی گرم روغن بزرک

استاندارد شده : 
بر اســـــــاس وجود حداقل ۳۵۰ میلیگرم آلفا لینولنیک اســــــــید 

( ALA)در هر کپسول نرم

داروکدهداروکده

Herbal Omega3

کپسول نرم امگا ۳ باریج

https://www.darukade.com/Products/DAK-10205


Aloevera - Syrup

شربت آلوئه ورا باریج

تقویت سیستم ایمنی بدن

افزایش مقاومت در بـــرا بـــر بیماری هـــای ویروسی

افزایش مقاومت در برابر آلرژی ها

اطالعات بیشتر



روش مصرف :
روزی ۲-۱ قاشــــق مربا خوری (۱۰-۵ میل یلیتر) قبل از صـــــبحانه 

میل شود.

اجزای فراورده :
( Aloe vera ) آلوئ هورا

عسل 

شکل دارویی :
شربت ١٢٠ میل یلیتر

استاندارد شده : 
براســـــــاس وجود ۲/۵ میل یگرم گلوکومانان در هر ۵ میل یلیتر 

شربت

Aloevera - Syrup

شربت آلوئه ورا باریج

داروخانه شیدرداروکدهداروکده

https://www.darukade.com/Products/DAK-8147/Aloevera-Syrup
https://shiderstore.com/products/%D8%B4%D8%B1%D8%A8%D8%AA-%D8%A2%D9%84%D9%88%D8%A6%D9%87-%D9%88%D8%B1%D8%A7-250-%D9%85-%D9%84-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AC-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%B3


کپسول آلوئه ورا باریج

تقویت سیستم ایمنی بدن

افزایش مقاومت در بـــرا بـــر بیماری هـــای ویروسی

افزایش مقاومت در برابر آلرژی ها

Aloevera - Capsule

اطالعات بیشتر



روش مصرف :
روزی ۲-۱ کپسول با مقداری آب میل شود

اجزای فراورده :
(Aloe vera ) آلوئ هورا

شکل دارویی :
کپسول ۱۰۰ میل یگرم 

استاندارد شده : 
بر اســــــــــــــــــاس وجود حداقل ۰/۹ میل یگرم گلوکومانان در هر 

کپسول

کپسول آلوئه ورا باریج

Aloevera - Capsule

داروخانه شیدرداروکدهداروکده

https://www.darukade.com/Products/DAK-8062/Aloevera
https://shiderstore.com/products/%DA%A9%D9%BE%D8%B3%D9%88%D9%84-%D8%A2%D9%84%D9%88%D8%A6%D9%87-%D9%88%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AC-100-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C-%DA%AF%D8%B1%D9%85%DB%8C


Tarragon - drop

قطره خوراکی ترخون

اشتها آور

 رفع سکسکه

اطالعات بیشتر



روش مصرف :
برای تحريک اشــــــــــتها: روزی ٣ بار، هر بار ٢٠-١٠ قطره همراه با 

مقداری مايعات قبل از غذا ميل شود.
براي رفع سکســــــــــــــکه: حبه قندی که ٢-١ قطره ترخون روی آن 

چکانده شده، ميل شود.

اجزای فراورده :
( Artemisia dracunculus ) اسانس برگ ترخون

مواد موثره: استراگول، متيل چاويکول، فالندرن، اوسيمن

شکل دارویی :
قطره ١٨ میل یلیتر

استاندارد شده : 
بر اســـــــــــــــــــــاس وجود حداقل١٣ میلی گرم متيل چاويکول در 

هرمیلی ليتر فراورده

داروکدهداروکده

Tarragon - drop

قطره خوراکی ترخون

https://www.darukade.com/Products/DAK-2040/Tarragon-Oral-Drop


بازگشت

گزینه مورد نظرتان را انتخاب نمائید :

دهان و دندان-گوش حلق و بینی

محلول میرتکس باریج

درمان تبخال، درمان آفت دهان

مشاهده

خمیر میرتکس باریج

درمان آفت دهان، درمان تبخال

مشاهده

خمیر دهانی دنتا باریج

مسکن درد دندان، درمان کمک        ی عفونت ها     ی دندا   ن     و لثه

مشاهده

دهانشویه ماتریکا باریج

ضد عفونی کننده و ضد التهاب دهان و لثه، کنترل پالک میکروبی دهان

مشاهده



بازگشت

گزینه مورد نظرتان را انتخاب نمائید :

دهان و دندان-گوش حلق و بینی

قطره المیژکس باریج

درمان عفونت  حاد گوش خارجی

مشاهده



Myrtex

محلول میرتکس باریج

درمان تبخال

 درمان آفت دهان

اطالعات بیشتر



روش مصرف :
۵-۶ بار در روز، هـــر بار ۱۰ قطـــره از محلول میـــرتکس را روی یک 
تکه پنبه کوچک ریخته و به مدت ۳۰-۲۰ ثانیه روی ضایعه آفتی 

قرار دهید.

اجزای فراورده :

(Myrtus communis )  اسانس مورد

شکل دارویی :
قطــره ۱۸ میلــی لیتـــری دارای قطـــره چکان در جعبه مقوایـــی با 

بروشور

استاندارد شده : 
بر اساس وجود ۱۵-۹ میلی گرم ۱و ۸ سـینئول در هر میلی لیتر از 

فراورده

داروکدهداروکده

Myrtex

محلول میرتکس باریج

https://www.darukade.com/Products/DAK-2052


Myrtex - Oral - paste

خمیر میرتکس باریج

درمان آفت دهان

 درمان تبخال

اطالعات بیشتر



روش مصرف :
قبل از اســتفاده از فرآورده، ابتدا محل ضــایعه داخل دهان را با 

یک گاز استریل نرم و لطیف خشک نمایید.
۳ بار در روز (بعد از صــــــــــــــــبحانه و ناهار و قبل از خواب) مقدار 

مناسبی از خمیر را روی محل آفت قرار داده کمی فشار دهید.
تا یک ساعت بعد از مصـــــــــــــــــــــــرف دارو، از خوردن و آشامیدن 

خودداری کنید.

اجزای فراورده :
( Myrtus communis ) اسانس مورد

شکل دارویی :
ـراه با  خمیـــر دهانــــی در تیوب داخل آلومینیومــــی ۵ گــــرم همـــ

بروشور درجعبه مقوایی

استاندارد شده : 
بر اســـــاس وجود حداقل ۸/۵۵ میل یگرم ۱و۸ ســـــینئول در هر 

گرم فرآورده

Myrtex - Oral - paste

خمیر میرتکس باریج

دارو کلیک داروکده

https://www.darukade.com/Products/DAK-7182
https://www.daruclick.com/product/%D8%AE%D9%85%DB%8C%D8%B1-%D8%AF%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%AA%DA%A9%D8%B3-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AC-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%B3/


Denta - Oral - paste

خمیر دهانی دنتا باریج

مسکن درد دندان

 درمان کمک        ی عفونت ها     ی دندا   ن     و لثه

اطالعات بیشتر



روش مصرف :
به اندازه نصــف بند انگشــت (حدود ۲۵۰ میل یگرم) از فرآورده را 
در محل دردناک یا حفره ایجاد شـــــــــــده در دندان قرار دهید. بر 
حســـــــــب نیاز می توان ۳-۲ بار در روز از فرآورده استفاده نمود. 
بدیهی است برای درمان قطعی مشــــــــــکل دندان باید در اولین 

فرصت به دندانپزشک مراجعه نمود.

اجزای فراورده :

( Eugenia caryophyllata ) اسانس میخک هندی
(Salvadora persica)  عصاره چوب مسواک

( Propolis)  بره موم
مواد مؤثره: اوژنول، کوئرستین، فالونوئیدها

شکل دارویی :
خمیر دهانیـ  تیوب آلومینیومی ۵ گرم همراه با بروشــــــــــــور در 

جعبه مقوایی.

استاندارد شده : 
بر اساس وجود حداقل ۵ درصد فنولیک تام بر حســـــــــــــــــــــــــب 

کوئرستین

Denta - Oral - paste

خمیر دهانی دنتا باریج

داروخانه شیدر

https://shiderstore.com/products/%D8%AE%D9%85%DB%8C%D8%B1-%D8%AF%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D9%86%D8%AA%D8%A7%E2%80%8E%E2%80%8E-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AC-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%B3-5-%DA%AF%D8%B1%D9%85%DB%8C


Matrica

دهانشویه ماتریکا باریج

ضد عفونی کننده و ضد التهاب دهان و لثه

 کنترل پالک میکروبی دهان

اطالعات بیشتر



روش مصرف :
۵۰-۶۰ قطره از دهانشــویه ماتریکا را در نصــف لیوان آب ریخته و 
حداقل ۳ بار در روز هر بار به مدت ۳۰ ثانیه دهانشـــویه یا غرغره 

نمائید.

اجزای فراورده :

( Matricaria chamomilla ) عصاره بابونه آلمانی

شکل دارویی :
قطره ۳۰ میلی لیتری دارای قطره چکان

استاندارد شده : 
بر اســـاس وجود ۰.۱۷-۰.۰۹ میلی گرم کامازولن در هر میلی لیتر 

از فراورده

داروکدهداروکده

Matrica

دهانشویه ماتریکا باریج

خانومی

https://www.darukade.com/Products/DAK-2054/Matrica-Mouthwash
https://www.khanoumi.com/barij-essence-monthwash-21850


Lamigex

قطره المیژکس باریج

درمان عفونت  حاد گوش خارجی

اطالعات بیشتر



روش مصرف :
قبل از مصــرف، مجرای خارجی گوش را به خوبی تمیز و خشـــک 
نمائید.هر ۱۲ ســاعت ۳ قطره داخل گوش چکانده شــود.بعد از 
اســتفاده از قطره، تا ۵ دقیقه در وضــعیت خوابیده قرار گیرید و 
گوش مبتال به ســــمت باال باشـــــد.حداقل طول دوره درمان یک 

هفته میباشد.

اجزای فراورده :

( Eugenia caryophyllata ) اسانس میخک
( Lavandulastoechas)  اسطوخدوس

( Pelargonium roseum) شمعدانی عطری
مواد مؤثره:اوژنول، سیترونلول، ۱و۸ سینئول

شکل دارویی :
قطـــره ۵ میلـــی لیتـــری دارای قطـــره چکان در جعبه مقوایـــی با 

بروشور

استاندارد شده : 
بر اســــــــــاس وجود حداقل ۱/۸۱  میل یگرم ســــــــــیترونلول و ۱۱ 

میل یگرم اوژنول در هر میل یلیتر از فرآورده

داروکدهداروکده

Lamigex

قطره المیژکس باریج

https://www.darukade.com/Products/DAK-12935/Sunscreen-CC-Cream-SPF-50


بازگشت

گزینه مورد نظرتان را انتخاب نمائید :

کــــاهش وزن

گرین فیت باریج

موثر در کاهش وزن بدن

مشاهده

کپسول نرم لیمو ترش ۲۵

کاهش وزن

مشاهده

کپسول نرم زیره ۲۵

کاهش وزن

مشاهده

کپسول نرم لیمو ترش ۷۵

کاهش و کنترل وزن، کاه ش  تری گلیسری     د       و کلسترول

مشاهده



بازگشت

گزینه مورد نظرتان را انتخاب نمائید :

کــــاهش وزن

کپسول نرم زیره ۷۵

کاه   ش  و کنتر      ل وزن،کاهش تری گلیسیرید و کلسترول

مشاهده

قطره خوراکی لیمو ترش

کاهش اشتها، کاهش وزن و تثبت آن

مشاهده

قطره خوراکی زیره باریج

کاهش اشتها، کاهش وزن و تثبت آن

مشاهده



Greenfit Barij

گرین فیت باریج

موثر در کاهش وزن بدن

اطالعات بیشتر



روش مصرف :
روزانه ۲ الی ۳ مرتبه ، هر مرتبه ۱ الی ۲ کپســـــــــول ، نیم ساعت 

قبل از وعده غذایی  همراه با یک لیوان آب میل شود.

اجزای فراورده :
( Bunium persicum ) زیره کرمانی

( Trachyspermum copticum)  زنیان
( Foeniculum vulgare)  رازیانه

( Origanum vulgare) مرزنجوش
( Ruta graveolens)  سداب

( Armenian borax ) بوره ارمنی
( Laccifer lacca) الک مغسول

شکل دارویی :
کپســـــــــــــول ۶۵۰ میلیگرم، ظرف ۹۰ عددی، همراه با راهنمای 

مصرف چاپ شده داخل جعبه

داروکدهداروکده

Greenfit Barij

گرین فیت باریج

بتاداروداروکدهداروخانه شیدر

https://www.darukade.com/Products/DAK-13909/Greenfit-Barij
https://betadarou.com/product/%DA%A9%D9%BE%D8%B3%D9%88%D9%84-%DA%AF%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AC-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%B3-%DB%B9%DB%B0-%D8%B9%D8%AF%D8%AF%DB%8C/
https://shiderstore.com/products/%DA%AF%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AC-90%D8%B9%D8%AF%D8%AF%DB%8C


Lime - SoftCap -25

کپسول نرم لیمو ترش ۲۵

کاهش وزن

اطالعات بیشتر



روش مصرف :
۲ بار در روز (هنگام وعده غذایی نهار و شـــــــــــــــــــام)، هر بار يك 

كپسول نرم همراه با مقداري مايعات قبل از غذا ميل شود.

اجزای فراورده :
( Citrus aurantifolia ) اسانس پوست ليمو ترش

مواد موثره:لیمونن

شکل دارویی :
کپســـــــــول نرم ۲۵ میلی گرمی در ظرف دارو با بروشور در جعبه 

مقوایی

استاندارد شده : 
بر اساس وجود حداقل ۱۲.۵ میلی گرم لیمونن در هر کپســــول 

نرم

داروکدهداروکده

Lime - SoftCap -25

کپسول نرم لیمو ترش ۲۵

داروخانه شیدر

https://www.darukade.com/Products/DAK-4431/Lime
https://shiderstore.com/products/%DA%A9%D9%BE%D8%B3%D9%88%D9%84-%D9%86%D8%B1%D9%85-%D9%84%DB%8C%D9%85%D9%88-%D8%AA%D8%B1%D8%B4-25%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C-%DA%AF%D8%B1%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AC-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%B3-%DB%B6%DB%B0-%D8%B9%D8%AF%D8%AF%DB%8C


Zire - Softcap - 25

کپسول نرم زیره ۲۵

کاهش وزن

اطالعات بیشتر



روش مصرف :
۲ بار در روز (هنگام وعده غذایی نهار و شـــــــــــــــــــام)، هر بار يك 

كپسول نرم همراه با مقداري مايعات بعد از غذا ميل شود.

اجزای فراورده :
( Cuminum cyminum ) اسانس زیره

مواد موثره: کیومین آلدهید

شکل دارویی :
کپســـــــول نرم ۲۵ میلی گرمی در ظرف دارو همراه با بروشور در 

جعبه مقوایی

استاندارد شده : 
بر اسـاس وجود حداقل ۳.۷۵ میلی گرم کیومین آلدهید در هر 

کپسول نرم

داروکدهداروکده

Zire - Softcap - 25

کپسول نرم زیره ۲۵

بتا داروداروکده

https://www.darukade.com/Products/DAK-4430/Cumin
https://betadarou.com/product/%DA%A9%D9%BE%D8%B3%D9%88%D9%84-%D9%86%D8%B1%D9%85-%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D9%87-25-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%e2%80%8e-%DA%AF%D8%B1%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AC-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%B3-60/


Lime

کپسول نرم لیمو ترش ۷۵

کاهش و کنترل وزن

 کاه ش  تری گلیسری     د       و کلسترول

اطالعات بیشتر



روش مصرف :
۲ بار در روز (هنگام وعده غذایی ناهار و شــــــــــــــــام)، هر بار یک 

کپسول نرم همراه با مقداری مایعات قبل از غذا میل شود.

اجزای فراورده :
( Citrus aurantifolia ) اسانس پوست لیموترش

مواد موثره: لیمونن 

شکل دارویی :
کپســـــــــــــول نرم ۷۵ میل یگرم در ظرف دارو همراه با بروشور در 

جعبه مقوایی

استاندارد شده : 
بر اساس وجود حداقل ۳۷/۵ میل یگرم لیمونن در هر کپسـول 

نرم

داروکدهداروکده

Lime

کپسول نرم لیمو ترش ۷۵

داروخانه شیدر

https://www.darukade.com/Products/DAK-8060
https://shiderstore.com/products/%DA%A9%D9%BE%D8%B3%D9%88%D9%84-%D9%86%D8%B1%D9%85-%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D9%87-%DB%B7%DB%B5-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C-%DA%AF%D8%B1%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AC-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%B3-%DB%B6%DB%B0-%D8%B9%D8%AF%D8%AF%DB%8C


Zire -75

کپسول نرم زیره ۷۵

کاهش و کنترل وزن

 کاه ش  تری گلیسری     د       و کلسترول

اطالعات بیشتر



روش مصرف :
۲ بار در روز (هنگام وعده غذایی ناهار و شــــــــــــــــام)، هر بار یک 

کپسول نرم همراه با مقداری مایعات بعد از غذا میل شود.

اجزای فراورده :
( Cuminum cyminum )  اسانس زیره

شکل دارویی :
کپســــــــــــول نرم ۷۵ میلی گرم در ظرف دارو همراه با بروشور در 

جعبه مقوایی

استاندارد شده : 
بر اسـاس وجود حداقل ۲۵/۱۱ میل یگرم کیومین آلدهید در هر 

کپسول نرم

داروکدهداروکده

Zire -75

کپسول نرم زیره ۷۵

https://www.darukade.com/Products/DAK-7978


Lime - drop

قطره خوراکی لیمو ترش

کاهش اشتها

 کاهش وزن و تثبت آن

اطالعات بیشتر



روش مصرف :
۲ بار در روز (هنگام وعده غذایی ناهار و شــــام)، هر بار ۲۰ قطره 

همراه با مقداری مایعات قبل از غذا میل شود.

اجزای فراورده :
( Citrus aurantifolia ) اسانس پوست لیموترش

مواد مؤثره: لیمونن 

شکل دارویی :
محلول خوراکی در شیشـــــه ۱۵ میل یلیتری دارای قطره چکان با 

بروشور در جعبه مقوایی

استاندارد شده : 
بر اساس وجود حداقل ۱۲/۵ میل یگرم لیمونن در هر میل یلیتر 

از فرآورده

داروکدهداروکده

Lime - drop

قطره خوراکی لیمو ترش

https://www.darukade.com/Products/DAK-2043/Lime-Oral-Drop


Zire - Drop

قطره خوراکی زیره باریج

کاهش اشتها

 کاهش وزن و تثبت آن

اطالعات بیشتر



روش مصرف :
۲ بار در روز (هنگام وعده غذایی ناهار و شــــام)، هر بار ۲۰ قطره 

همراه با مقداری مایعات بعد از غذا میل شود.

اجزای فراورده :
(Cuminum cyminum ) اسانس زیره

شکل دارویی :
محلول خوراکی در شیشـــــه ۱۵ میل یلیتری دارای قطره چکان با 

بروشور در جعبه مقوایی

استاندارد شده : 
بر اسـاس وجود حداقل ۳/۷۵ میل یگرم کیومین آلدهید در هر 

میل یلیتر از فرآورده

داروکدهداروکده

Zire - Drop

قطره خوراکی زیره باریج

https://www.darukade.com/Products/DAK-2042/Cumin-Oral-Drop


بازگشت

گزینه مورد نظرتان را انتخاب نمائید :

اعصاب و روان

کپسول آلزاستاپ باریج

تقویت حافظه،پیشگیری و درمان آلزایمر

مشاهده

کپسول نرم دپروهرب باریج

ضد افسردگی

مشاهده

قطره خوراکی دپروهرب باریج

ضد افسردگی

مشاهده

قطره خوراکی پرتقال

ضد افسردگی

مشاهده



بازگشت

گزینه مورد نظرتان را انتخاب نمائید :

اعصاب و روان

روغن خشخاش (موضعی)

خواب آور، مسکن

مشاهده



AlzStop BArij

کپسول آلزاستاپ باریج

تقویت حافظه

پیشگیری و درمان آلزایمر

اطالعات بیشتر



روش مصرف :
روزانه ۲ تا ۳ کپسول یا طبق نظر پزشک.

اجزای فراورده :
( Boswellia sp ) کندر

( Acorus calamus)  وج
( Cyperus rotundus) سعد کوفی

( Piper nigrum)  فلفل سیاه
( Zingiber officinale) زنجبیل

عسل

شکل دارویی :
کپسول ۵۰۰ میلی گرمی

استاندارد شده : 
بر اسـاس وجود حداقل ٠٫٠٣ میل یگرم کتو بتا بوسـولیک اسـید 

در هر کپسول

داروکدهداروکده

AlzStop BArij

کپسول آلزاستاپ باریج

دارو کلیکداروکده

https://www.darukade.com/Products/DAK-14210/AlzStop
https://www.daruclick.com/product/%DA%A9%D9%BE%D8%B3%D9%88%D9%84-%D8%A2%D9%84%D8%B2%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%BE-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AC-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%B3/


Deproherb - Softcap

کپسول نرم دپروهرب باریج

ضد افسردگی

اطالعات بیشتر



روش مصرف :
۲ بار در روز، هر بار یک کپســـول نرم بعد از غذا همراه با مقداری 

مایعات میل شود.

اجزای فراورده :
(Pelargonium roseum )  شمعدانی عطری

شکل دارویی :
کپســــــــــــــول نرم ۵۰ میل یگرم در ظرف دارو همراه با بروشور در 

جعبه مقوایی

استاندارد شده : 
بر اساس وجود ۲۲- ۱۵ میل یگرم سیترونلول در هر کپسو لنرم

داروکدهداروکده

کپسول نرم دپروهرب باریج

داروخانه شیدر

Deproherb - Softcap

https://www.darukade.com/Products/DAK-8519
https://shiderstore.com/products/%D8%AF%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%B1%D8%A8-%D9%83%D9%BE%D8%B3%D9%88%D9%84-%D9%86%D8%B1%D9%85-30-%D8%B9%D8%AF%D8%AF%D9%8A-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AC-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%B3


Deproherb - Drop

قطره خوراکی دپروهرب 

ضد افسردگی

اطالعات بیشتر



روش مصرف :
۲ بار در روز، هر بار ۲۰ قطره بعد از غذا همراه با مقداری مایعات

اجزای فراورده :
(Pelargonium roseum ) اسانس شمعدانی عطری

شکل دارویی :
قطــره ۳۰  میلــ یلیتــری دارای قطــره چکان در جعبه مقوایــی با 

بروشور

استاندارد شده : 
بر اساس وجود ۲۷-۱۹ میل یگرم بتاسیترونلول در هر میل یلیتر 

از فرآورده

داروکدهداروکده

Deproherb - Drop

قطره خوراکی دپروهرب 

https://www.darukade.com/Products/DAK-2037


Orange - Drop

قطره خوراکی پرتقال

ضد افسردگی

اطالعات بیشتر



روش مصرف :
 3بار در روز، هربار ٢٠-١٠ قطره با مقداری مايعات

اجزای فراورده :
( Citrus sinensis ) اسانس پوست پرتقال

مواد موثره: ليمونن، فالندرن، سيترال

شکل دارویی :
قطــره ١٥ میلــی ليتـــری دارای قطـــره چکان در جعبه مقوایـــی با 

بروشور

استاندارد شده : 
بر اســــــاس وجود حداقل ١٨ میلی گرم ليمونن در هر میلی ليتر 

فرآورده

داروکدهداروکده

Orange - Drop

قطره خوراکی پرتقال

https://www.darukade.com/Products/DAK-2045/Orange-Oral-Drop


Pappy - Oil

روغن خشخاش (موضعی)

خواب آور ، مسکن

اطالعات بیشتر



روش مصرف :
روزی ۳ بار به پیشانی مالیده شود.

اجزای فراورده :
( Papaver somniferum ) روغن دانه گیاه خشخاش

شکل دارویی :
روغن، ظرف ۳۰ میل یلیتر همراه با بروشور در جعبه مقوایی

استاندارد شده : 
بر اساس۶۲ تا ۷۵ درصد لینولئیک اسید در فرآورده

داروکدهداروکده

Pappy - Oil

روغن خشخاش (موضعی)

دارو کلیکخانومی

https://www.darukade.com/Products/DAK-6555/Poppy-Oil
https://www.khanoumi.com/barij-essence-poppy-oil-21851
https://www.daruclick.com/product/%d8%b1%d9%88%d8%ba%d9%86-%d8%ae%d8%b4%d8%ae%d8%a7%d8%b4-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%db%8c%d8%ac-%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d9%86%d8%b3/


بازگشت

گزینه مورد نظرتان را انتخاب نمائید :

تقویت قوای جنسی

های سنس باریج

درمان اختالل نعوظ

مشاهده

کپسول نرم لیبیمکس باریج

افزایش دهنده میل جنسی

مشاهده

قطره خوراکی گل سرخ باریج

افزایش دهنده میل جنسی& ضد افسردگی

مشاهده



Highsense Barij

های سنس باریج

درمان اختالل نعوظ

اطالعات بیشتر



روش مصرف :
قرص”هایســنس باریج” روزی ٢ بار، هر بار یک عدد بعد از غذا 
همراه با یک لیوان آب میل میشـــــــــود. حداقل دوره درمان، ٣ 
ماه است. امکان مصــرف مقدار توصیه شده برای مدت طوالنی 
وجود دارد اما در هر نوبت بیش از مقدار توصـــــــیه شـــــــده نباید 

استفاده نمود.

اجزای فراورده :

(Tribulus terrestris ) عصاره خارخسک
( Panax ginseng)  جینسنگ

ال-آرژنین 

شکل دارویی :
قرص

استاندارد شده :
براساس وجود حداقل ١٠٠ میل یگرم ساپونی نتام در هر قرص

داروکدهداروکده

Highsense Barij

های سنس باریج

داروخانه شیدر

https://www.darukade.com/Products/DAK-10857
https://shiderstore.com/products/%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AC-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D9%86%D8%B3-%D9%82%D8%B1%D8%B5-30-%D8%B9%D8%AF%D8%AF%D9%8A-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AC-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%B3


Libimax - Capule

کپسول نرم لیبیمکس 

افزایش دهنده میل جنسی

اطالعات بیشتر



روش مصرف :
روزی ۲ بار، هر بار یک عدد همراه با مقداری مایعات میل شود.

اجزای فراورده :
( Rosa damascena ) گ لسرخ

( Pelargonium graveolens)   ژرانیوم
مواد موثره:سیترونلول

شکل دارویی :
کپســـــــــــــــول نرم ۱۵ میل یگرم در ظرف دارو همراه با بروشور در 

جعبه مقوایی

استاندارد شده : 
بر اســــــــاس وجود حداقل ۷/۵ میل یگرم ســـــــــیترونلول در هر 

کپسول نرم.

داروکدهداروکده

Libimax - Capule

کپسول نرم لیبیمکس 

https://www.darukade.com/Products/DAK-10534/Libimax-Barij


Rose - Oral Drop

قطره خوراکی گل سرخ

افزایش دهنده میل جنسی& ضد افسردگی

اطالعات بیشتر



روش مصرف :
۲ بار در روز، هر بار ۱۵ قطره همراه با مقداری مایعات میل شود

اجزای فراورده :
( Rosa damascena ) اسانس گل محمدی

مواد موثره: ســــــیترونلول، ژرانیول، نرول، لینالول، فنیل اتیل 
الکل

شکل دارویی :
قطــره ۱۵ میلــ یلیتـــری دارای قطـــره چکان در جعبه مقوایـــی با 

بروشور

استاندارد شده : 
بر اساس حداقل ۰/۲ میل یگرم نرول در هر میل یلیت

داروکدهداروکده

Rose - Oral Drop

قطره خوراکی گل سرخ

https://www.darukade.com/Products/DAK-2039/Rose-Oral-Drop


بازگشت

گزینه مورد نظرتان را انتخاب نمائید :

پوست و مـــو

اسپری پاک کننده و محلول ضد عفونی کننده

پایه محصول از الکل ٧٠٪موثر برآلودگ یهای ویروسی، باکتریایی و قارچی

مشاهده

محلول ضد عفونی کننده دست ۱۰۰۰ میلی

پایه محصول از الکل ٧٠٪موثر برآلودگ یهای ویروسی، باکتریایی و قارچی

مشاهده

محلول ضد عفونی کننده دست ۵۰۰ میلی

پایه محصول از الکل ٧٠٪موثر برآلودگ یهای ویروسی، باکتریایی و قارچی

مشاهده

محلول ضد عفونی کننده دست ۲۵۰ میلی 

پایه محصول از الکل ٧٠٪موثر برآلودگ یهای ویروسی، باکتریایی و قارچی

مشاهده



بازگشت

گزینه مورد نظرتان را انتخاب نمائید :

پوست و مـــو

ژل ضد عفونی دست باریج

پایه محصول از الکل ٧٠٪

مشاهده

روغن آرگان

ضد چروک و رطوبت رسان پوست، ترمیم کننده، تقویت کننده و...

مشاهده

کاالندوال

پیشگیری و التیام ادار سوختگی ، حفظ  نرمی و لطافت پوست و...

مشاهده

کرم ضد آفتاب گیاهی باریج

...،B وA  محافظت از پوست در برابر اشعه ماورا بنفش

مشاهده



بازگشت

گزینه مورد نظرتان را انتخاب نمائید :

پوست و مـــو

اسپری تقویت مو و ابرو باریج

جلوگیری از ریزش مو و ابرو، تقویت کننده و محرک رشد

مشاهده

لوسیون موضعی رزماری باریج

تحریک رشد موی سر و ابرو،درمان شوره سر

مشاهده

کرم هیلفیکس باریج

نرم کننده و موثر در رفع ترک پاشنه پا،پیشگیری و بهبود خشکی و...

مشاهده

کرم موضعی افتر بایت باریج

رفع خارش و سوزش و قرمزی پس از گزش،پیشگیری از...

مشاهده



بازگشت

گزینه مورد نظرتان را انتخاب نمائید :

پوست و مـــو

کرم موضعی لینو درم باریج

مشاهده

لوسیون پس از آفتاب باریج

برطرف نمودن سوزش و التهاب پوست ناشی از آفتاب سوختگی

مشاهده

کرم سوختگی الژکس باریج

ترمیم و ضدعفونی کننده سوختگی های درجه ۱ و ۲

مشاهده

اسپری موضعی مایکودرم باریج

عفونت های قارچی سطحی پوست (تین هآ ورسیکالر)

مشاهده

درمان اگزما ، تامین رطوبت و نرمی پوست



بازگشت

گزینه مورد نظرتان را انتخاب نمائید :

پوست و مـــو

لوسیون موضعی ضد جوش باریج

درمان آکنه

مشاهده

روغن گل محمدی باریج (موضعی)

ضد آکنه و جوش ،جوان کننده و رطوبت رسان پوست

مشاهده

ژل آکنه  هرب

درمان آکنه (جوش صورت)

مشاهده

محلول پاک کننده آرایشی باریج

حفظ سالمتی و پیشگیری از پیری زودرس پوست

مشاهده



بازگشت

گزینه مورد نظرتان را انتخاب نمائید :

پوست و مـــو

کرم موضعی درماتین باریج

درمان انواع اگزما

مشاهده

کرم مرطوب کننده باریج

مراقبت از پوست دست و صورت بویژه حفظ نرمی، رطوبت، لطافت...

مشاهده

لوسیون موضعی ضد لک الوند باریج

کک مک ، لک های حاملگی ، لک های آفتاب زدگی ، لک های... 

مشاهده

لوسیون موضعی گالیکس باریج

درمان آکنه (جوش صورت)

مشاهده



بازگشت

گزینه مورد نظرتان را انتخاب نمائید :

پوست و مـــو

لوسیون موضعی حنا باریج

تقویت کننده و ضد شوره ،کاهش تعریق ، ضد قارچ

مشاهده

لوسیون بعد از اصالح باریج

شاداب کننده و خنک کننده پوست ،ضد عفونی کننده

مشاهده

ژل مو کتیرا باریج

تقویت کننده و حالت دهنده مو

مشاهده

ژل مو رزماری باریج

تقویت کننده مو، جلوگیری از ریزش مو

مشاهده



بازگشت

گزینه مورد نظرتان را انتخاب نمائید :

پوست و مـــو

ژل مو آلوئه ورا باریج

تقویت کننده و حالت دهنده مو، رفع شکنندگی مو

مشاهده

اسپری خوشبو کننده و ضد تعریق باریج

کاهش تعریق، از بین برند        ه بو   ی نامطبو   ع بدن

مشاهده

روغن بادام شیرین (موضعی)

درمان اگزما، خارش و ترک پوستی، درمان گرفتگی عضالت...

مشاهده

روغن بادام تلخ باریج (موضعی )

درمان لک، جوش ، ترک و چروک پوستی، پیشگیری...

مشاهده



بازگشت

گزینه مورد نظرتان را انتخاب نمائید :

پوست و مـــو

روغن بزرک باریج (موضعی )

درمان کمکی سندروم تونل کارپ، رف     ع خارش پوس   ت    و اگزما

مشاهده

روغن کنجد باریج ( موضعی )

مرطوب کننده و نرم کننده پوست، رف    ع التهابا      ت ناش    ی از سوختگی

مشاهده

روغن فندق (موضعی )

تقویت مژ   ه و ابر

مشاهده



Spray

اسپری پاک کننده و محلول ضد عفونی کننده

پایه محصول از الکل ٧٠٪

موثر برآلودگ یهای ویروسی، باکتریایی و قارچی

اطالعات بیشتر



روش مصرف :
 دست ها را با مقدار مناسب از محلول آغشـــــــــته نمایید و اجازه 
دهید تا خشــــــک شود در صورت نیاز می توانید با دستمال تمیز 

دست را خشک کنید.

اجزا فراورده :
 الکل، نر مکننده دست، اسانس ژرانیوم، اکالیپتوس و لیمو

شکل دارویی :
محلول ٢٠ میل یلیتر

Spray

اسپری پاک کننده و محلول ضد عفونی کننده



Lotion

محلول ضد عفونی کننده دست ۱۰۰۰ میلی

اطالعات بیشتر

پایه محصول از الکل ٧٠٪

موثر برآلودگ یهای ویروسی، باکتریایی و قارچی



روش مصرف :
دست ها را با مقدار مناسب از محلول آغشــــــــــته نمایید و اجازه 
دهید تا خشــــــک شود در صورت نیاز می توانید با دستمال تمیز 

دست را خشک کنید.

اجزای فراورده :

الکل، نر مکننده دست، اسانس ژرانیوم، اکالیپتوس و لیمو 

شکل دارویی :
محلول ۱۰۰۰ میلی لیتر

محلول ضد عفونی کننده دست ۱۰۰۰ میلی

Lotion



Lotion

محلول ضد عفونی کننده دست ۵۰۰ میلی

اطالعات بیشتر

پایه محصول از الکل ٧٠٪

موثر برآلودگ یهای ویروسی، باکتریایی و قارچی



روش مصرف :
دست ها را با مقدار مناسب از محلول آغشــــــــــته نمایید و اجازه 
دهید تا خشــــــک شود در صورت نیاز می توانید با دستمال تمیز 

دست را خشک کنید.

اجزای فراورده :

الکل، نر مکننده دست، اسانس ژرانیوم، اکالیپتوس و لیمو  

شکل دارویی :
محلول ۵۰۰ میلی لیتر

Lotion

محلول ضد عفونی کننده دست ۵۰۰ میلی



Lotion

محلول ضد عفونی کننده دست ۲۵۰ میلی

اطالعات بیشتر

پایه محصول از الکل ٧٠٪

موثر برآلودگ یهای ویروسی، باکتریایی و قارچی



روش مصرف :
دست ها را با مقدار مناسب از محلول آغشــــــــــته نمایید و اجازه 
دهید تا خشــــــک شود در صورت نیاز می توانید با دستمال تمیز 

دست را خشک کنید.

اجزای فراورده :
الکل، نر مکننده دست، اسانس ژرانیوم، اکالیپتوس و لیمو 

شکل دارویی : 
شکل ۲۵۰ میلی لیتر

Lotion

محلول ضد عفونی کننده دست ۲۵۰ میلی



Hand Disinfectant

ژل ضد عفونی دست باریج

پایه محصول از الکل ٧٠٪

اطالعات بیشتر



روش مصرف :
دست ها را با مقدار مناسب از ژل آغشـته نمایید و اجازه دهید تا 
خشــــــک شود در صورت نیاز می توانید با دستمال تمیز دست را 

خشک کنید.

اجزای فراورده :
عصاره ژرانیوم، اکالیپتوس و لیمو

شکل دارویی :
ژل ٥٠ میل یلیتری

دیجی کاالداروکده

Hand Disinfectant

ژل ضد عفونی دست باریج

https://www.digikala.com/product/dkp-2537084/%DA%98%D9%84-%D8%B6%D8%AF%D8%B9%D9%81%D9%88%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AC-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%B3-%D9%85%D9%82%D8%AF%D8%A7%D8%B1-50-%DA%AF%D8%B1%D9%85


Argan Oil

روغن آرگــان

ضد چروک و رطوبت رسان پوست

ترمیم کننده، تقویت کننده و نرم کننده مو

تقویت و استحکام ناخن

اطالعات بیشتر



اجزا فراورده :
E و ویتامینA  روغن آرگان، ویتامین

شکل دارویی :
روغن ٣٠ میل یلیتری

داروکدهداروکده

Argan Oil

روغن آرگــان

https://www.darukade.com/products/cosmetic-dry-skin-moisturizer-6/skin-oil-barij-argan-oil-16771


Calendula Barij

کــاالندوال

پیشگیری و التیام ادار سوختگی

 حفظ  نرمی و لطافت پوست و موثر در خشکی

 پیشگیری و درمان سوختگی یا سوختگی با اجسام داغ

اطالعات بیشتر



اجزای فراورده :
( Calendula officinalis )  همیشه بهار

( Aloe vera) آلوئه ورا
 E وB5  روغن بادام شیرین، هیالورونیک اسید، ویتامین

شکل دارویی :
کرم موضــــــــعی، تیوب ١٥ گرمی، همراه با بروشـــــــــور در جعبه 

مقوایی

Calendula Barij

کــاالندوال

فیتولند

https://fitoland.com/product/%da%a9%d8%b1%d9%85-%da%a9%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%86%d8%af%d9%88%d9%84%d8%a7-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%db%8c%d8%ac-15%da%af%d8%b1%d9%85/


SunScreen

کرم ضد آفتاب گیاهی باریج

 A&Bمحافظت از پوست در برابر اشعه ماورا بنفش

پیشگیری از پیری پوست

مقاوم در برابر تعریق و رطوبت رسان

فاقد پارابن و پارا آمینوبنزوییک

اطالعات بیشتر



روش مصرف :
قبل از قرار گرفتن در معرض آفتاب، کرم  ضـــــــــــدآفتاب  باریج 
اسانس را به تمام نقاط بدن به خصـوص صورت، گردن و پشــت 

دســت ها بمالید تا کامال جذب پوســـت شـــود و در طی روز هر ٢ ً
الی ٣ ساعت تجدید نمایید.

اجزای فراورده :
: B5ویتامین ، Eترکیبات معدنی: ویتامین

 پوست های خشک و نرمال :روغن آرگان(Argan oil)،آلوئه ورا
(Aloe vera) 

پوست های نرمال و چرب: اسانس درخت چای
(Melaleuca AlternifoliaTea) Tree Essential Oil 

(Camellia Sinensis) Green Tea چای سبز 

شکل دارویی :
کرم ۶۰ میلی لیتر

SunScreen

کرم ضد آفتاب گیاهی باریج

فیتولندخانومیداروکدهداروکده

https://www.darukade.com/Products/DAK-12935/Sunscreen-CC-Cream-SPF-50
https://www.khanoumi.com/barij-essence-oily-to-normal-sun-screen-21847
https://fitoland.com/product/%da%a9%d8%b1%d9%85%e2%80%8c-%d8%b6%d8%af%d8%a2%d9%81%d8%aa%d8%a7%d8%a8-%d8%b1%d9%86%da%af%db%8c-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%db%8c%d8%ac-%da%a9%d8%b1%d9%85-%d9%be%d9%88%d8%af%d8%b1%db%8c-%d8%b1%d9%88%d8%b4/


Hair and Eyebrow Tonic

اسپری تقویت مو و ابرو

جلوگیری از ریزش مو و ابرو

 تقویت کننده و محرک رشد

اطالعات بیشتر



روش مصرف :
برای موها، روزي ۲ بار (صـبح و شـب)؛ هر بار ۷ پاف از فرآورده را 
روی نواحی مورد نظر اســـــــپری نموده و به مدت ۲ دقيقه با نوك 
انگشــــتان بطور ماليم ماساژ دهید/برای ابروها، روزی ۲ بار هر 
بار یک پاف از فرآورده را روی پد یا پنبه اســـــــــــــــپری نموده ؛روی 

ابروها مالیده شود و  با مالیمت کمی ماساژ دهید.

 اجزای فراورده :

(Rosmarinusofficinalis ) اسانس رزماری
E روغن فندق، ویتامین

مواد موثره: ۱و ۸ ســــــــــــــينئول (اکاليپتول)، آلفا پينن، کامفن، 
کامفر، بورنئول، بورنيل اســـــــــــــــــتات، بتا کاريوفيلن، لينالول، 

ليمونن

شکل دارویی :
اســـــــپری ۴۰ میل یليتری دارای نازل بلند همراه با بروشـــــــور در 

جعبه مقوایی

استاندارد شده : 
بر اســــاس وجود حداقل ٨٥/٦ میل یگرم ١و ٨  ســــينئول در هر 

میل یليتر از فرآورده

Hair and Eyebrow Tonic

اسپری تقویت مو و ابرو

فیتولندخانومیداروکدهداروکده

https://www.darukade.com/Products/DAK-10509/Hair---Eyebrow-Tonic-Spray
https://www.khanoumi.com/barij-essence-hail-%26-eyebrow-tonic-21841
https://fitoland.com/product/%d8%a7%d8%b3%d9%be%d8%b1%db%8c-%d8%aa%d9%82%d9%88%db%8c%d8%aa-%d9%85%d9%88-%d9%88-%d8%a7%d8%a8%d8%b1%d9%88-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%db%8c%d8%ac-%d8%a7%d8%b3%d9%be%d8%b1%db%8c-%d8%b1%d8%b2%d9%85%d8%a7%d8%b1/


Rosemary - lotion 

لوسیون موضعی رزماری

تحریک رشد موی سر و ابرو

درمان شوره سر

اطالعات بیشتر



روش مصرف :
تقویت موی سـر و جلوگیری از ریزش آن :صـبح و شـب هر بار به 
مدت حداقل ۲ دقیقه؛ آقایان ۱۰ تا ۱۵ قطــــره و خانم ها ۱۵ تا ۲۰ 
قطره از لوسیون رزماری را با نوک انگشــتان روی ناحیه مورد نظر 

ماساژ دهند.
تقویت ابرو و جلوگیری از ریزش آن :صبح و شب هر بار به مدت 
حداقل ۲ دقیقه؛ ۱ تا ۲ قطره از لوســـــــــــــــــــیون رزماری را با نوک 

انگشتان روی ابروها ماساژ دهید.

اجزای فراورده :

( Rosmarinus officinalis ) اسانس رزماری

شکل دارویی :
قطره ۳۰ میلی لیتری دارای قطـره چکان مجـزا در جعبه مقوایـی 

با بروشور

استاندارد شده : 
بر اســـــــاس وجود حداقل۳/۷ میلی گرم۱و ۸ ســـــــینئول در هر 

میلی لیتر از فراورده

داروکدهداروکده

Rosemary- lotion 

لوسیون موضعی رزماری

دیجی کاالداروکده

https://www.darukade.com/Products/DAK-2056/Rosemary-Topical-Lotion
https://www.digikala.com/product/dkp-1023507/%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%88%D9%84-%D8%AA%D9%82%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D9%88-%D9%88-%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D9%88-%D9%85%D8%AF%D9%84-%D8%B1%D8%B2%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AC-%D8%AD%D8%AC%D9%85-30-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D9%84%DB%8C%D8%AA%D8%B1


کرم هیلفیکس باریج

نرم کننده و موثر در رفع ترک پاشنه پا

پیشگیری و بهبود خشکی  و التهاب در ترکهای پوستی

حفظ نرمی و لطافت پوست

جذب سریع، رطوبت رسانی مناسب

دارای مواد کراتولیتیک جهت از بین بردن سلولهای مرده پوست

اطالعات بیشتر

Heelfix - Cream



روش مصرف :
توصـیه می شــود کرم ترک پاباریج اســانس شــبی ١ باراســتفاده 
گردد.قبل از اســـــــــــــتفاده ، ناحیه مورد نظر را به مدت ١٠ دقیقه 
داخل آب گذاشته تا قسمت های مربوطه با جذب آب کامال نرم 
شـــود ســــپس به میزان الزم کرم ترک پا اســــتفاده گردد. پس از 
مصــــــــرف کرم ترک پا باریج اسانس ، ناحیه مورد نظر با پوشش 

مناسب مانند جوراب نخی محافظت شود.

اجزای فراورده :
ژرانیوم، آلوئ هورا، همیشـــــه بهار، روغن کنجد، دکســـــپانتنول، 
ستیل الکل، دایمتیکن، استئاریل الکل، گلیســـــــــــــــــــــــــــرین، 
منواستئارات، سالیســــیلیک اسید، ایزوپروپیل میرستات، پلی 

اتیلن گلیکول، ١٠٠ استئارات، آب مقطر

شکل دارویی :
کرم ٥٠ میل یلیتری

Heelfix - Cream

کرم هیلفیکس باریج

فیتولندخانومیداروکدهداروکده

https://www.darukade.com/Products/DAK-10516/Heelfix-Cream
https://www.khanoumi.com/barij-essence-heel-fix-ceram-21838
https://fitoland.com/product/%da%a9%d8%b1%d9%85-%d9%87%db%8c%d9%84%d9%81%db%8c%da%a9%d8%b3-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%db%8c%d8%ac-%da%a9%d8%b1%d9%85-%d8%aa%d8%b1%da%a9-%d9%be%d8%a7-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%db%8c%d8%ac-50-%d9%85%db%8c%d9%84/


After - Bite Cream

کرم موضعی افتر بایت

رفع خارش و سوزش و قرمزی پس از گزش

پیشگیری از عفونت ثانویه محل گزش

اطالعات بیشتر



روش مصرف :
مقدار الزم از کرم موضعی افتربایت باریج را روی محل به آرامی 
ماساژ دهید.در صورتی که اثرات گزش باقی ماند ، مصـــرف را تا 
رفع کامل آن ادامه دهیددر مورد نیش زنـبور ابـتدا نـیش را خارج 
نموده، سپس کرم را مصـــــــــــرف نمایید. از پوشاندن ناحیه خود 

داری نمائید.

اجزای فراورده :

( Aloe Vera )  آلوئ ه ورا
( Calendula officinalis)  همیشه بهار

( Propolis) بر هموم
مواد موثره: فالونوئیدها، ساپونین ها

شکل دارویی :
کرمـ  تیوب ۱۵ گرمی همراه با بروشور در جعبه مقوایی.

استاندارد شده : 
بر اساس وجود حداقل ۰/۱۵ درصد فالونوئید تام بر حســــــــــــب 
کوئرستین و حداقل ۰/۵ درصد کربوهیدرات بر حســــب منوز در 

فرآورده.

داروکدهداروکده

After - Bite Cream

کرم موضعی افتر بایت

خانومی

https://www.darukade.com/Products/DAK-7188/After-Bite-Cream
https://www.khanoumi.com/barij-essence-after-bite-topical-cream-21833


Linoderm Cream

کرم موضعی لینو درم

 درمان اگزما

 تامی           ن   رطوب ت و نرمی پوست

اطالعات بیشتر



روش مصرف :
طبق نظر پزشک یا روزانه ۲ تا ۳ بار در محل مربوطه بصــــــــــورت 
یکنواخت مالیده شــــود. م یتوان کرم لینودرم را با دوز توصـــــیه 
شده در بالغین برای درمان عالمتی بیماریهای پوست خشک در 
همه سنین از جمله کودکان، بزرگســـاالن و سالمندان استفاده 

نمود.

اجزای فراورده :

Evening Primrose Oil (EPO ) روغن بذر گل مغربی

شکل دارویی :
کرمـ  تیوب ۵۰ گرمی در جعبه مقوایی با بروشور.

استاندارد شده : 
بر اساس وجود ۰.۸۹ درصد گامالینولنیک اسید در فراورده.

داروکدهداروکده

Linoderm Cream

کرم موضعی لینو درم

https://www.darukade.com/Products/DAK-5486/Linoderm-Cream


After Sun - Lotion

لوسیون پس از آفتاب

برطرف نمودن سوزش و التهاب پوست ناشی از آفتاب سوختگی

اطالعات بیشتر



روش مصرف :
 یک الیه نازک از کــرم پس از آفتاب باریج را روی محل مورد نظــر 

بمالید و در صورت نیاز آن را تجدید نمایید.

اجزای فراورده :
روغن آووکادو،  ژل آلوئه ورا 

داروکدهداروکده

After Sun - Lotion

لوسیون پس از آفتاب

خانومی

https://www.darukade.com/Products/DAK-5627/After-Sun-Cream
https://www.khanoumi.com/barij-essence-after-sun-cream-21835


Lagex - Cream

کرم سوختگی الژکس

ترمیم و ضدعفونی کننده سوختگی های درجه ۱ و ۲

اطالعات بیشتر



روش مصرف :
یک بار در روز و به ازاء هر ۱۰ سـانتیمتر مربع از ســوختگی، ۵ گرم 

از کرم الژکس را به کار برید.

اجزای فراورده :
( Aloe vera ) ژل صبر زرد طبی

( Pelargonium roseum)   اسانس شمعدانی عطری
( Lavandulastoechas)  اسانس اسطوخدوس

مواد مؤثره:آســــــــــــمانان، ژرانیول، اســـــــــــــترهای لینالیل و ژرانیل، 
ترپینئول، لینالول 

شکل دارویی :
کرم – تیوب ۳۰ گرم همراه با بروشور در جعبه مقوایی.

استاندارد شده : 
بر اســـــاس وجود ۹۸/۰ تا ۳۲/۱ میل یگرم کربوهیدرات، ۴/۵ تا 
۶/۶ میل یگرم سیترونلول و ۹/۴ تا ۹/۵ میل یگرم ۱و ۸ سـینئول 

در هر گرم فرآورده

داروکدهداروکده

Lagex - Cream

کرم سوختگی الژکس

https://www.darukade.com/Products/DAK-5435/Lagex


Mycoderm

اسپری موضعی مایکودرم

عفونت های قارچی سطحی پوست (تین هآ ورسیکالر)

اطالعات بیشتر



روش مصرف :
با توجه به وســــــــــعت ناحیه مبتال؛ روزی ۲ بار، هر بار حداکثر ۴ 
پاف از فرآورده روی ناحیه اســــپری شــــود. دوره درمان طبق نظر 

پزشک معالج به مدت ۴-۲ هفته م یباشد

اجزای فراورده :

(Artemisia sieberi ) اسانس درمنه
مواد مؤثره:آلفاتوجون   

شکل دارویی :
اسپری ۳۰ میلی لیتر همراه با بروشور در جعبه مقوایی.

استاندارد شده : 
بر اســـــــــــــــــــــــاس وجود حداقل ۱۵ میل یگرم آلفاتوجون در هر 

میل یلیتر فرآورده

داروکدهداروکده

Mycoderm

اسپری موضعی مایکودرم

https://www.darukade.com/Products/DAK-11281/Mycoderm-Spray


Zedjoosh - Lotion

لوسیون موضعی ضد جوش

درمان آکنه

اطالعات بیشتر



روش مصرف :
با توجه به وســــــــــــــــــعت ناحیه؛ روزی ۲ بار، هر بار ۵-۲ قطره از 

لوسیون روی ناحیه مالیده شود.

اجزای فراورده :
( Ferula gummosa ) اسانس باریجه

( Lavandula stoechas)   اسطوخدوس
مواد موثره:گالبانیک اسید، ژرانیول، لیمونن، لینالیل استات 

شکل دارویی :
قطــره ۱۵ میلــی لیتـــری دارای قطـــره چکان در جعبه مقوایـــی با 

بروشور

استاندارد شده : 
بر اســــــاس وجود حداقل ۵/۸ میلی گرم ۱و ۸ ســـــــینئول در هر 

میل یلیتر فرآورده

داروکدهداروکده

Zedjoosh - Lotion

لوسیون موضعی ضد جوش

خانومی

https://www.darukade.com/Products/DAK-2060/Barije-Antiacne-Topical-Lotion
https://www.khanoumi.com/barij-essence-anti-acne-lotion-21840


Rose - Oil

روغن گل محمدی (موضعی)

ضد آکنه و جوش

 جوان کننده و رطوبت رسان پوست

اطالعات بیشتر



روش مصرف :
به شکل موضعی روزانه ۲ تا ۳ بار مالیده شود.

اجزای فراورده :
عصاره روغنی گلبرگ گل محمدی

( Mentha pipperita

شکل دارویی :
روغن گل محمدی از عصـــــــــاره روغنی گلبرگ گل محمدی تهیه 
شده و در ظروف ۳۰  میلی لیتری به داروخانه عرضه م یشود.

استاندارد شده : 
بر اســـاس وجود حداقل ۳/۳ میلیگرم ســـیترونلول در ۱۰۰ گرم 

فرآورده.

داروکدهداروکده

Rose - Oil

روغن گل محمدی (موضعی)

فیتولند

https://www.darukade.com/Products/DAK-12366/Topical-Rose-Oil
https://fitoland.com/product/%d8%b1%d9%88%d8%ba%d9%86-%da%af%d9%84-%d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af%db%8c-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%db%8c%d8%ac-%d9%85%d9%88%d8%b6%d8%b9%db%8c-30-%d9%85%db%8c%d9%84/


acenherb -  Gel

ژل آکنه هرب

درمان آکنه (جوش صورت)

اطالعات بیشتر



روش مصرف :
هرشـــــــــــــب یک الیه نازک از ژل روی ناحیه مبتال به آکنه مالیده 
شــــــود. طول دوره درمان را پزشــــــک تعیین م یکند، با این حال 

مدت معمول مصرف این فرآورده یک ماه م یباشد.

اجزای فراورده :

( Lavandulastoechas ) اسانس الواند
( Pelargonium roseum)  شمعدانی عطری

شکل دارویی :
ژل موضعی، تیوب ۳۰ گرم همراه با بروشور در جعبه مقوایی

استاندارد شده : 
بر اســــــــاس وجود ۰/۵۶ درصــــــــد اکالیپتول و۱/۰۲درصــــــــد بتا 

سیترونلول در فرآورده

acenherb -  Gel

ژل آکنه هرب



Pakkonande

محلول پاک کننده آرایشی

حفظ سالمتی و پیشگیری از پیری زودرس پوست

اطالعات بیشتر



روش مصرف :
بـــــــرای پا ککــــــــردن آرایش؛ یک تکه پنبه یا پد پنب های را به پاک 
کننده آرایشی باریج اسانس آغشـته کنید و روی پوست صورت، 
اطراف چشــم و گردن خود بکشـــید. در صورتی که آرایش شما با 
این روش پاک شد، مقداری از پا ککننده آرایشی باریج اسانس 
را در چند جای صـــــــــور ت بمالید، ســـــــــپس با یک گلوله پنبه ای 
مرطوب آن را در تمام صــور ت پخش کنید با این روش حتی مواد 

آرایشی نفوذ کرده به منافذ پوس ت نیز خارج م یشوند.

اجزای فراورده :
اپالرگونیوم و پرتقال 

گل محمدی 
بهار نارنج
لیموترش

شکل دارویی :
قطره ۳۰ میلی لیتری دارای قطـره چکان مجـزا در جعبه مقوایـی 

با بروشور

داروکدهداروکده

Pakkonande

محلول پاک کننده آرایشی

https://www.darukade.com/Products/DAK-2038/Barij-Cleanser


Dermatin - Cream

کرم موضعی درماتین

درمان انواع اگزما

اطالعات بیشتر



روش مصرف :
روزی ۲ بار، هر بار مقدار کافی از کرم روی موضــع مالیده شــود. 
طول مدت درمان حداقل ۲ هفته م یباشد. در صورت شســــتن 

محل، میتوان مجددا پوشـــــش مناســــــبی از کرم را روی آن قرار ً
داد.

اجزای فراورده :

( Ziziphus spina christi )  عصاره سدر

شکل دارویی :
کرمـ  تیوب ۳۰ گرمی در جعبه مقوایی با بروشور.

استاندارد شده : 
بر اساس وجود ۰.۰۲۵ % کوئرستین در فراورده

داروکدهداروکده

Dermatin - Cream

کرم موضعی درماتین

https://www.darukade.com/Products/DAK-2071/Dermatin-Cream


Moisturizing - Cream

کرم مرطوب کننده باریج

مراقبت از پوست دست و صورت بویژه حفظ نرمی

foundation for make-up کرم مناسب برای زیر آرایش

 برطرف کردن تحریکات پوستی

اطالعات بیشتر



اجزای فراورده :
آلوئه ورا

روغن بادام 

شکل دارویی :
کرم ۵۰ میلی لیتری در جعبه مقوایی با بروشور

داروکدهداروکده

Moisturizing - Cream

کرم مرطوب کننده باریج

فیتولندخانومیداروکدهداروکده

https://www.darukade.com/products/cosmetic-normal-and-combination-skin-moisturizer-889/cream-moisturizing-cream-with-aloe-vera-50-g-14779
https://www.khanoumi.com/barij-essence-moisturizng-with--aloe-vera-cream-21855
https://fitoland.com/product/%da%a9%d8%b1%d9%85-%d9%85%d8%b1%d8%b7%d9%88%d8%a8-%da%a9%d9%86%d9%86%d8%af%d9%87-%d8%a2%d9%84%d9%88%d8%a6%d9%87%e2%80%8c%d9%88%d8%b1%d8%a7-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%db%8c%d8%ac-50-%da%af%d8%b1%d9%85%db%8c/


Lavand - Antispot - Drop

لوسیون موضعی ضد لک الوند

 freckleکک مک

 melasmaلک های حاملگی

solar freckelلک های آفتاب زدگی

sge - spotلک های پوستی دوران پیری

اطالعات بیشتر



روش مصرف :
با توجه به وســـــــــعت ناحیه؛ روزی ۲ بار، هر بار ٢ الی ٥ قطره از 

لوسیون روی ناحیه مالیده شود.

اجزای فراورده :
( Lavandula stoechas )  اسانس اسطوخدوس

( Pelargonium roseum)  اسانس شمعدانی عطری
مواد موثره:ژرانيول، اســـــــــــترهای لینالیل و ژرانیل، ترپینئول، 

لينالول

شکل دارویی :
قطــره ۱۵ میلــی لیتـــری دارای قطـــره چکان در جعبه مقوایـــی با 

بروشور

استاندارد شده : 
بر اساس وجود حداقل ٤/٨ میلی گرم ١ و ۸ سینئول و حداقل ۲ 

میلی گرم ژرانیول در هر میلی لیتر فرآورده

داروکدهداروکده

Lavand - Antispot - Drop

لوسیون موضعی ضد لک الوند

خانومی

https://www.darukade.com/Products/DAK-2061/Lavand-Antispot-Topical-Lotion
https://www.khanoumi.com/barij-essence-anti-spot-topical--lotion-21843


Galix - Lotion

لوسیون موضعی گالیکس

درمان آکنه (جوش صورت )

اطالعات بیشتر



روش مصرف :
با توجه به وســــــــــــــــــعت ناحیه؛ روزی ۲ بار، هر بار ۵-۲ قطره از 

لوسیون روی ناحیه مالیده شود.

اجزای فراورده :
( Ferula gummosa ) اسانس باریجه

( Lavandula stoechas)  سطوخدوس
مواد موثره: گالبانیک اسید، ژرانیول، لیمونن، لینالیل استات

شکل دارویی :
قطره ۱۵ میل یلیتر، همراه با بروشـــــــــــور و قطره چکان در جعبه 

مقوایی

استاندارد شده : 
بر اســـــــاس وجود ۴/۸  تا ۷/۲ میلی گرم ۱و ۸ ســـــــینئول و۱۰ تا 

۱۵/۴ میل یگرم بتاپینن در هر میل یلیتر فرآورده

داروکدهداروکده

Galix - Lotion

لوسیون موضعی گالیکس

https://www.darukade.com/Products/DAK-2059/Galix-Topical-Lotion


Hana - Lotion

لوسیون موضعی حنا

تقویت کننده و ضد شوره

کاهش تعریق

ضد قارچ

اطالعات بیشتر



روش مصرف :
برای کاهش تعریق کف دســـت: محلول را چند برابر با آب رقیق 
نموده و شبی یک بار مقدار مناسب از لوسیون بصورت موضعی 

استفاده شود.
برای پیشــــــــگیری از خارش بعد از استحمام و درمان شوره سر و 
تقویت مو: ۵-۳ میلی لیتر از لوســــــیون را به ۲۰۰-۱۰۰ میلی لیتر 

شامپو افزوده و در هر بار استحمام از آن استفاده نمایید.

اجزای فراورده :

( Lawsonia inermis ) عصاره برگ حنا
مواد موثره:الوسون، موسیالژ، مانیتول، تانن

شکل دارویی :
قطره ۳۰ میلی لیتری

استاندارد شده : 
بر اســـــــاس وجود مقدار معینی از فالونوئیدها در هر میلی لیتر 

فراورده

داروکدهداروکده

Hana - Lotion

لوسیون موضعی حنا

https://www.darukade.com/Products/DAK-2050/Henna-Topical-Lotion


AfterShave Lotion

لوسیون بعد از اصالح

شاداب کننده و خنک کننده پوست

ضد عفونی کننده

اطالعات بیشتر



روش مصرف :
بعد از هر بار اصـــالح، مقدار مناســـبی از لوســـیون را روی ناحیه 

بمالید

اجزای فراورده :
آلوئه ورا

روغن زيتون 
 E ويتامين

شکل دارویی :
تیوب ١٥٠ گرمی

داروکدهداروکده

AfterShave Lotion

لوسیون بعد از اصالح

https://www.darukade.com/Products/DAK-5629/AloeVera-After-Ahave-Lotion


Katira Gel

ژل مو کتیرا باریج

تقویت کننده و حالت دهنده مو

اطالعات بیشتر



روش مصرف :
موهای خود را مرطوب نموده و با مقدار کافی از ژل آغشـته کنید 

و حالت دهید.

اجزای فراورده :
کتیرا- پروپیلن گلیکول- گلیسیرین- سدیم متابی سولفیت 

شکل دارویی :
ژل ١٥٠ گرمی

داروکدهداروکده

Katira Gel

ژل مو کتیرا باریج

خانومی

https://www.darukade.com/Products/DAK-5626/Tragacanth-Hair-Gel
https://www.khanoumi.com/barij-essence-tonic-and-styling-21856


Rosemary - Hair Gel

ژل مو رزماری باریج

تقویت کننده مو

جلوگیری از ریزش مو

اطالعات بیشتر



روش مصرف :
موهای خود را مرطوب نموده و با مقدار کافی از ژل آغشـته کنید 

سپس موهای خود را حالت دهید.

اجزای فراورده :
اسانس رزماری 

کرباپول 
پروپیلن گلیکول 

گلیسیرین
پی وی پی

پلی اتیلن گلیکول
تری اتانول آمین

اتانول
اسانس و رنگهای مجاز

شکل دارویی:
ژل ١٥٠ گرمی

داروکدهداروکده

Rosemary - Hair Gel

ژل مو رزماری باریج

خانومی

https://www.darukade.com/Products/DAK-5624/Rosemary-Hair-Gel
https://www.khanoumi.com/barij-essence-rosemary-hair--gel-21858


Aloevera - Hair - Gel

ژل مو آلوئه ورا باریج

تقویت کننده و حالت دهنده مو

 رفع شکنندگی مو

اطالعات بیشتر



روش مصرف :
موهای خود را مرطوب نموده و با مقدار کافی از ژل آغشـته کنید 
ســـپس موهای خود را حالت دهید. ژل را در دمای معتدل و دور 

از نور نگهداری نمائید.

اجزای فراورده :
کرباپول- پ
ژل آلوئه ورا 

لی اتیلن گلیکول
اتانول 

گلیسیرین
پروپیلن گلیکول
تری اتانول آمین

پی وی پی- اسانس
پرزرواتیو و رنگهای مجاز

شکل دارویی:
ژل ۱۵۰ گرمی

داروکدهداروکده

Aloevera - Hair - Gel

ژل مو آلوئه ورا باریج

خانومی

https://www.darukade.com/Products/DAK-5625/Aloe-Vera
https://www.khanoumi.com/barij-essence-aloe-vera-tonic-and-styling-gel-21844


Antiperspirant

اسپری خوشبو کننده و ضد تعریق

کاهش تعریق

 از بین برند        ه بو   ی نامطبو   ع بدن

اطالعات بیشتر



روش مصرف :
فرآورده را از فاصـــــله ۲۰ ســـــانتیمتری در نواحی مانند زیر بغل، 
کشــــــــــاله های ران، دست ها و پاها اسپری کنید تا تعریق بدن 

کاهش و بدن خوشبو شود.

اجزای فراورده :
پروپیلن گلیکول 

پلی اتیلن گلیکول 
اسانس الواند

ژرانیوم و درمنه 
اتانول

شکل دارویی :
اسپری ۱۲۰ میلی لیتر

داروکدهداروکده

Antiperspirant

اسپری خوشبو کننده و ضد تعریق

https://www.darukade.com/Products/DAK-5705/Antiperspirant-Deodorant-Spray


Sweet Almond Oil

روغن بادام شیرین (موضعی)

درمان اگزما، خارش و ترک پوستی

درمان گرفتگی عضالت

تسکین درد نقرس

اطالعات بیشتر



روش مصرف :
جهت گرفتگی عضـــــــــــــالت و خارش و ترک پوستی روزی ۲ تا ۳ 

مرتبه مالیده و ماساژ داده شود.
به عنوان خوا بآور روزی ۲ الــی ۳ مــرتبه هـــربار ۲ قطـــره داخل 

بینی و گوش چکانیده و به پیشانی مالیده شود.

اجزای فراورده :
روغن بادام شیرین 

مواد مؤثره: اولئیک اســـید، لینولئیک اســــید، پالمتیک اســــید، 
استئاریک اسید

شکل دارویی :
روغن، ظرف ۳۰ میل یلیتر،همراه با بروشور در جعبه مقوایی

استاندارد شده : 
بر اسـاس ۷۵-۶۰ درصـد اولئیک اسـید و ۳۰- ۲۰ درصـد لینولئیک 

اسید در فرآورده.

داروکدهداروکده

Sweet Almond Oil

فیتولندخانومی

روغن بادام شیرین (موضعی)

https://www.darukade.com/Products/DAK-6548/Sweet-Almond-Oil
https://www.khanoumi.com/barij-essence-sweet-almond-oi-21849
https://fitoland.com/product/%d8%b1%d9%88%d8%ba%d9%86-%d8%a8%d8%a7%d8%af%d8%a7%d9%85-%d8%b4%db%8c%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%db%8c%d8%ac-%d9%85%d9%88%d8%b6%d8%b9%db%8c30-%d9%85%db%8c%d9%84/


Bitter Almond Oil

روغن بادام تلخ (موضعی)

درمان لک ، جوش ، ترک و چروک پوست

پیشگیری از ترک پوستی در بارداری

اطالعات بیشتر



روش مصرف :
پوستی : روزی ۲ الی ۳ بار روی موضع مالیده شود.

اجزای فراورده :
دانه بادام تلخ

مواد مؤثره: پالمتیک اســید، اســتئاریک اســید، اولئیک اســـید، 
لینولئیک اسید

شکل دارویی :
روغن، ظرف ۳۰ میل یلیتری همراه با بروشور در جعبه مقوایی

استاندارد شده : 
بر اساس ۸۶ -۶۲ درصد اولئیک اسـید و ۳۰- ۲۰ درصـد لینولئیک 

اسید در فرآورده

داروکدهداروکده

Bitter Almond Oil

روغن بادام تلخ (موضعی)

دارو کلیکخانومی

https://www.darukade.com/Products/DAK-6549/Bitter-Almond-Oil
https://www.khanoumi.com/barij-essence-bitter-almond-oil-21839
https://www.daruclick.com/product/%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%AA%D9%84%D8%AE-%D9%85%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AC-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%B3/


Flax - Oil

روغن بزرک باریج (موضعی)

درمان کمکی سندروم تونل کارپ

رفع خارش پوست و اگزما

اطالعات بیشتر



روش مصرف :
روزی ۲ تا ۳ بار به موضع مالیده شود.

اجزای فراورده :
روغن کتان یا بزرک

شکل دارویی :
روغن، ظرف ۳۰ میل یلیتر همراه با بروشور در جعبه مقوایی

استاندارد شده :
بر اساس وجود ٣٥ الی ٦٥ درصد لینولنیک اسید در فرآورده

داروکدهداروکده

Flax - Oil

روغن بزرک باریج (موضعی)

دارو کلیکخانومی

https://www.darukade.com/Products/DAK-6551/Flaxseed-Oil
https://www.khanoumi.com/barij-essence-flaxseed-oil-21853
https://www.daruclick.com/product/%d8%b1%d9%88%d8%ba%d9%86-%d8%a8%d8%b2%d8%b1%da%a9-%d9%85%d9%88%d8%b6%d8%b9%db%8c-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%db%8c%d8%ac-%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d9%86%d8%b3/


Sesame - Oil

روغن کنجد باریج (موضعی)

مرطوب کننده و نرم کننده پوست

رفع التهابات ناشی از سوختگی

اطالعات بیشتر



روش مصرف :
روزی ۲ تا ۳ بار به صورت موضعی در محل مالیده شود.

اجزای فراورده :
( Sesamum indicum ) روغن دانه کنجد

مواد موثره: لینولنیک اســــــــــید، اولئیک اســــــــــید، لیگنا نهای 
سزامین و سزامولین  

شکل دارویی :
روغن، ظرف ۳۰ میل یلیتری همراه با بروشور در جعبه مقوایی.

استاندارد شده : 
بر اساس ۳۹ تا ۵۹ درصد لینولئیک اسید در فرآورده.

داروکدهداروکده

Sesame - Oil

روغن کنجد باریج (موضعی)

خانومی

https://www.darukade.com/Products/DAK-6553/sesame-Oil
https://www.khanoumi.com/barij-essence-sesame-oil-21842


Hazelnut - Oil

روغن فندق (موضعی)

تقویت مژه و ابرو

اطالعات بیشتر



روش مصرف :
روزی یک بار روی موضع ماساژ داده شود.

اجزای فراورده :
E ویتامین ،A  روغن فندق، ویتامین

شکل دارویی :
روغن ٣٠ میل یلیتر

Hazelnut - Oil

روغن فندق (موضعی)



بازگشت

گزینه مورد نظرتان را انتخاب نمائید :

اطفـال

شربت الکساپالس باریج

ملین ، درمان یبوست در کودکان

مشاهده

شربت کاف استاپ باریج

اکسپکتورانت ، ضد سرفه

مشاهده

ژل دنتی کید باریج

تسکین درد و التهاب لثه کودک

مشاهده

شربت اشتها آور باریج

اشتها آور و درمان بی اشتهایی ، تهوع و استفراغ،اسهال...

مشاهده



بازگشت

گزینه مورد نظرتان را انتخاب نمائید :

اطفـال

کرم کودک باریج

پیشگیری و درمان ادرار سوختگی، نرمی و لطافت پوست 

مشاهده



LaxaPlus

شربت الکساپالس باریج

ملین ، درمان یبوست در کودکان

اطالعات بیشتر



روش مصرف :

کودکان ۶ ماه تا ۲ ســـــــال:۲/۵ میلیلیتر، ۴ بار در روز/کودکان 
بزرگتر از ۲ سال:۲/۵ تا ۵ میلیلیتر، ۳ بار در روز/بزرگسـاالن:۵ 

تا ۱۰ میلیلیتر، ۳ بار در روز

اجزای فراورده :

( Ziziphus jujuba ) عناب

( Viola odorata)  بنفشه

( Cordia myxa)  سپستان

( Echium amoenum) گل گاوزبان
( Rosa damascena) گل سرخ

( Cydonia oblonga) به دانه

( Plantago ovata)  اسفرزه

شکل دارویی :

شـربت، ظرف ۱۲۰ میلیلیتر همراه با قاشـق و بروشــور در جعبه 
مقوایی

استاندارد شده : 

بر اساس وجود حداقل ۷ میلیگرم فنولیک تام بر حســــــــــــــــب 
گالیکاسید در هر ۵ میلیلیتر شربت

داروکدهداروکده

LaxaPlus

شربت الکساپالس باریج

داروخانه شیدر

https://www.darukade.com/Products/DAK-14410/Laxaplus
https://shiderstore.com/products/%D8%B4%D8%B1%D8%A8%D8%AA-%D9%84%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D8%A7%D9%BE%D9%84%D8%A7%D8%B3-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AC-120-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D9%84%DB%8C%D8%AA%D8%B1


CoughStop

شربت کاف استاپ باریج

اکسپکتورانت

 ضد سرفه

اطالعات بیشتر



روش مصرف :
۳ بار در روز،کودکان سنین ۱ تا ۵ سال:۳.۲ میل یلیتر

کودکان سنین ۶ تا ۱۱ سال:۴.۳ میل یلیتر
بزرگساالن و کودکان سن ۱۲ سال و بیشتر:۵.۴ میل یلیتر

اجزای فراورده :
( Thymus vulgaris ) عصاره آويشن

( Hedera helix)  عشقه
C مواد مؤثره: تيمول، هدراکوزید

شکل دارویی :
شربت، ۶۰ ميل يليتر همراه با پیمانه مدرج

استاندارد شده : 
بر اســـــاس وجود حداقل ۰.۱۳ میل یگرم تیمول و کارواکرول در 

هر میل ی ليتر شربت

داروکدهداروکده

CoughStop

شربت کاف استاپ باریج

داروخانه شیدر

https://www.darukade.com/Products/DAK-10214/Coughstop
https://shiderstore.com/products/%D8%B4%D8%B1%D8%A8%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D9%81-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%BE-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AC-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%B3-%DB%B6%DB%B0-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D9%84%DB%8C%D8%AA%D8%B1


Dentikid Barij

ژل دنتی کید باریج

تسکین درد و التهاب لثه کودک

اطالعات بیشتر



روش مصرف :
هنگام رویش دندا نهای شـیری کودک، روزی ۳ تا ۴ بار، هر بار 
مقدار کمی از ژل را بر روی نوک انگشــــــت قرار داده و بر روی لثه 

تحریک شده کودک ماساژ دهید.

اجزای فراورده :

( Matricaria chamomilla ) بابونه
( Salvia officinalis)  مریم گلی

B5  پروویتامین

شکل دارویی :
ژل موضــــــــعی – تیوب آلومینیوم ۵ گرم با بروشـــــــــور در جعبه 

مقوایی

استاندارد شده : 
بر اســــاس وجود حداقل ۰/۱ میل یگرم رزمارینیک اســــید در هر 

گرم از فرآورده

داروکدهداروکده

Dentikid Barij

ژل دنتی کید باریج

https://www.darukade.com/Products/DAK-8518/Dentikid-Gel


Appetizer - Syrup

شربت اشتها آور باریج

اشتها آور و درمان بی اشتهایی

تهوع و استفراغ ،اسهال صفراوی و تصفیه کننده خون

اطالعات بیشتر



روش مصرف :
کـودکان ٢ الی ٣ ســـــــــــــــــــــــال: روزانه ١ الی ٢ مرتبه، هر با ٢٫٥ 

میل یلیتر قبل از غذا
کودکان ٣ الی ٦ ســـــــــــــــــــــال: روزانه ٢ الی ٣ مرتبه، هر با ٢٫٥ 

میل یلیتر قبل از غذا
کودکان ٦ الی ١٠ ســـال: روزانه ٢ الی ٣ مرتبه، هر با ٥ میل یلیتر 

قبل از غذا
کودکان و افراد باالی ١٠ سـال: روزانه ٢ الی ٣ مرتبه، هر با ٥ الی 

١٠ میل یلیتر قبل از غذا

اجزای فراورده :
انار، نعنا و عسل

شکل دارویی:
شربت ١٢٠ میل یلیتر

استاندارد شده:
براســـــــــــــــــاس وجود حداقل ٣ میل یگرم تانن در هر میل یلیتر 

شربت

داروکدهداروکده

Appetizer - Syrup

شربت اشتها آور باریج

بتا داروداروکدهداروخانه شیدر

https://www.darukade.com/Products/DAK-6651
https://betadarou.com/product/%d8%b4%d8%b1%d8%a8%d8%aa-%d8%a7%d8%b4%d8%aa%d9%87%d8%a7-%d8%a2%d9%88%d8%b1-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%db%8c%d8%ac-%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d9%86%d8%b3-120-%d9%85%db%8c%d9%84%db%8c-%d9%84%db%8c%d8%aa%d8%b1/
https://shiderstore.com/products/%D8%B4%D8%B1%D8%A8%D8%AA-%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D9%87%D8%A7%D8%A2%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AC


Barij Baby Cream

کرم کودک باریج

پیشگیری و درمان ادرار سوختگی

نرمی و لطافت پوست

اطالعات بیشتر



روش مصرف :
یک الیه نازک از کرم کودک باریج را روی محل مورد نظـر بمالید و 
در صورت نیاز آنرا تجدید نمائید.برای پیشــگیری از ایجاد بثورات 
پوسـتی ناشـی از پوشــک و ادرار ســوختگی ؛ بطور مرتب پوشــک 
کودک را بازدید کنید تا به محض خیس یا کثیف شــــــــــــــــدن آنرا 
عوض نمائید.برای درمان بثورات پوستی ناشی از پوشـک و ادرار 
سوختگی ؛ با مشـــــــــــــــــــــــاهده اولین عالئم قرمزی پوست پای 

کودکتان، فورا برای درمان اقدام نمائید.ً

اجزای فراورده :
( Calendula officinalis ) همیشه بهار

( Matricaria chamomilla)  بابونه
( Lavandula angustifolia) الواند

( Aloe vera) آلوئه ورا

شکل دارویی :
کرم – تیوب ۲۵ گرمی در جعبه مقوایی با بروشور

داروکدهداروکده

Barij Baby Cream

کرم کودک باریج

خانومی

https://www.darukade.com/Products/DAK-10649/Barij-Baby-Cream
https://www.khanoumi.com/barij-essence-baby-cream-21836


بازگشت

آدرس کارخانه:

کاشان،مشهد، اردهال

دفتر تهران:

خیابان مرزداران،بین آریافر و سرسبز، پالک ۷

تلفن : ۴۰۰۲(۰۸۶)

تلفن :۴۴۲۱۲۰۴۴(۰۲۱)

تلفن صدای مشتری:

(۰۲۱)۴۹۹۲۱

بازدید از وب سایت

https://www.ismt.ir/R/BARIJ__WEBSITE
https://www.ismt.ir/R/BARIJ__FACEBOOK
https://www.ismt.ir/R/BARIJ__INSTAGRAM
https://www.ismt.ir/R/BARIJ__PINTEREST
https://www.ismt.ir/R/BARIJ__LINKEDIN
https://www.ismt.ir/R/BARIJ__TWITTER
https://www.ismt.ir/R/BARIJ__APARAT


SMART
CATALOG

طراحی و اجرای اسمارت کاتالوگ توسط

صفحه نخست

درباره شرکت داروسازی باریج اسانس

مشاهده محصوالت

یــــج ویکی بار

ــــا ـ ـ تماس با مـ

http://blog.barijessence.com/
https://smartcatalog.ir/

