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باری ویتال مکمل اید هال

مشاهده محصوالت

ــا ــ ــاس با مــ تمــ



بازگشت

ادامه مطلب

FDA تعریف سازمـان غذا و داروی آمریـکا

مکملهای رژیمی - غذایی فرآورده هایی هســـــتند 

که:
۱ -حاوی مواد مغذی بوده،و  فقدان  یا کمـبود یک یا چــند ماده مغذی اولــیه 

در رژیم غذایی را تکمیل می نمایند.

۲ -از طریق ارتقاء عملکرد و یا پیشــــگیری از اختالالت دستگاههای  مختلف 

بدن موجبات افزایش سالمت را فراهم می کنند.

۳ -هیچگونه ادعای تشـخیصـی، پیشــگیری و یا درمانی از یک بیماری خاص 

را ندارند.

۴ -شــــامل یکی از موارد زیر می باشــــند. ویتامین ها، امالح، گیاهان و مواد 

طبیعی، اســـــــــــیدهای آمینه و هر ماده رژیمی دیگری که به منظور افزایش 

TDI(Total Dietary Intake)مورد اســـــــتـفاده قرار گیـرد و یا هر مـاده تغلیـظ 

شده، متابولیت شده،تشـکیل شده، استخراج شده و یا ترکیب شده از مواد 

و اجزاء احصاء شده قبلی را شامل می شود.

 سـازمان غذا و داروی آمریکا FDAموادی را مکمل دارویی می دانـد که عالوه 

بر کاربـرد های اشـاره شده، شامل ویژگی های زیر نیز باشد:

۱ -کیفیت تولید آن بسیار باال باشد.

۲ -حاوی آالینده یا ناخالصی نباشد.

۳ -برچسب آن بسیار دقیق و با ذکر جزئیات باشد.



بازگشت

یکی از مهمترین عوامل در کیفیت محصوالت و همچنین نداشتن آالینده و 

ناخالصی،  مواد اولیه می باشد.

مواد اولیه کلیه محصـــوالت باریویتال تامین شده از شرکت DSM سوئیس 

می باشد. رویال دی اس ام( Royal DSM) که به دی  اس  ام مشـــــــــــهور 

است, یک شرکت چند ملیتی در زمینه علوم زیسـتی و علوم مواد است. این 

شرکت، محصــــــــوالتی چون انواع مواد و مکمل ها ی غذایی، مواد دارویی و 

پزشکی، انواع رنگ را در بازارهای بین المللی، ارائه می نماید.

بخش محصـوالت غذایی DSM پیشــرو در جهان ویتامین ها ،کاروتنوئیدها 

و ســـــــایر مواد شـــــــیمیایی باکیفیت در صــــــــنایع غذایی ، دارویی و مراقبت 

شخصــــــی است. این سازمان یک نام شناخته شده به عنوان پیشـــــــگام در 

کشـف محصـوالت جدید، فرموالسیون جدید و کاربردهای جذاب برای همه 

بخش های صنعت است.

عالمت              نام تجاری ثبـت شده شرکت DSM سوئیس  می باشد.



متوجه شدم

برای مشاهده صفحات دیگر از این دکمه ها

استفاده کنید.



بازگشت

مشاهده

کپسول نرم امگا ۳ (روغن ماهی) باریویتال

تعداد: ۶۰ کپسول

مشاهده

شربت باریویتال

حجم: ۲۰۰میلی گرم

مشاهده

کپسول مولتی ویتامین( بزرگسال باریویتال)

تعداد: ۶۰ کپسول



بازگشت

مشاهده

کپسول نرم ویتامین D3 باریویتال

تعداد: ۳۰ کپسول

مشاهده

کپسول نرم کلـــسیم باریویتال

تعداد: ۳۰ کپسول

مشاهده

(Omega 3,6,7,9)ــگا کپسول نرم مگا امـ
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بازگشت

مشاهده

E 400کپسول نرم ویتامین ویتامین  

تعداد: ۳۰ کپسول



کپسول نرم امگا ۳ (روغن ماهی) باریویتال

۶۰ کپسول

توضیحات بیشتر

بازگشت



کپسول نرم امگا ۳ (روغن ماهی)
باریویتال

موارد مصرف:

کمک به کاهش کلسترول، کمک به سالمت قلب و عروق، کمک به کاهش التهاب

ترکیبات:

هر کپســـــــــــــــــــــول نرم حاوی ١٠٠٠ میلی گرم روغن ماهی شامل ١٨٠ میلی گرم ایکوزاپنتاانوئیک 

اســـید(EPA) و ١٢٠ میلی گرم دوکوزاهگزاانوئیک اســــید(DHA) و ٧٫٥ واحد بین المللی  ویتامین 

ای است.

مقدار مصرف:

روزانه ١ تا ٣ عدد همراه غذا و یا طبق دستور پزشک مصـــــرف شود. بهتر است این فرآورده همراه 

غذا و نوشیدنی مصـــــــرف شود. این فرآورده بدون شیرین کننده و مصــــــــرف آن در افراد مبتال به 

دیابت بالمانع است.

منع مصرف و احتیاط:

اگر به هریک از مواد تشــــکیل دهنده فرآورده حســــاسیت دارید، از مصـــــرف آن خودداری کنید. 

مصرف در کودکان فقط با تجویز پزشک مجاز است. در دوران بارداری و شیردهی، قبل از مصـرف 

با پزشک یا داروساز مشـــورت کنید. در صورت ابتال به هر نوع بیماری، قبل از مصـــرف با پزشک یا 

داروساز مشورت کنید. از مصـرف این فرآورده قبل و بعد از انجام هر گونه عمل جراحی خودداری 

شود. برای اطالعات بیشتر با پزشک یا داروساز مشورت کنید.

عوارض جانبی:

اسید های چرب امگا- ٣ ممکن است سبب بروز نفخ و ناراحتی شکم ، تهوع ، اسهال و احســاس ُ
طعم نامطبوع در دهان شوند. مصـــــرف طوالنی مدت امگا- ٣ ممکن است سبب کمبود ویتامین ُ

در بدن شود. در صورت بروز خونریزی غیر طبیعی، کبودی و سیاه شدن مدفوع ، پزشک خود را  E 

مطلع سازید. بروز واکنش های حســــــاسیتی با این فرآورده نادر است ولی در صورت مشــــــاهده 
حتما به پزشک مراجعه نمایید.ً

تداخالت دارویی:

در صورت لزوم مصــــــــــــــــــــــــرف همزمان با داروهای ضدانعقاد، مکمل ها و گیاهان دارای اثرات 

ضدپالکتی/ضدانعقادی، ابتدا با پزشک مشـورت کنید. مصــرف همزمان مکمل های روغن ماهی 

و ویتامین  E  با داروهای ضـــــدپالکت، ممکن اســــــت خطر خونریزی را افزایش دهد، بدون آنک   ه      

افزایش یابد. مصـــــــرف روغن ماهی همراه با سایر داروهای کاهنده فشـــــــار خون می تواند  INR 

باعث کاهش بیش از حد فشار خون شود.

قرص اورلیســتات موجب کاهش جذب روغن ماهی می شود، بنابراین بین مصــرف این فرآروده 

ها باید حداقل ٢ ساعت فاصله باشد.

نکات قابل توصیه:

در مدت اســـتفاده از فرآورده، پایش دوره ای مقدار LDL-C و در بیماران مبتال به اختالالت کبدی، 

پایش دوره ایALT و AST توصیه می شود.

بازگشت



شربت باریویتال

حجم ۲۰۰ میلی گرم

توضیحات بیشتر

بازگشت



شربت باریویـــتال

بازگشت

مورد مصرف:

کمک به سالمت عمومی بدن

ترکیبات:

ویتامین A: ۱۵٠٠ واحد بین المللـــی | ویتامین D3 :۴٠٠ واحد بین المللـــی | ویتامین E: ۳ میلــــی 

گــرم  | ویتامین B1: ۱/۵ میلــی گــرم | ویتامین B2: ۱/۵ میلــی گـــرم | ویتامین B6: ۱ میلـــی گـــرم     

|ویتامین B12: ۱/۵ میکروگرم | د- پانتنول: ۱/۵ میلی گرم | نیاسـین آمید: ۵ میلی گرم  | ویتامین 

 C :۳٠ میلــی گــرم  | ال- لیــزین: ۴٠ میلــی گــرم  | آهن: ۵ میلــی گـــرم  |  روی: ۵ میلـــی گـــرم  |  

منیزیم: ۱٠ میلی گرم

عوارض جانبی:

با مصرف مقدار توصیه شده، عارضه جانبی گزارش نشده است.

نکات قابل توصیه:

- فرآورده را از دید و دسترس کودکان دور نگهدارید.

- قبل از مصرف، شیشه را خوب تکان دهید.

- بالفاصله پس از مصرف ، درب فرآورده را محکم ببندید.

- فرآورده را دور از نور مستقیم خورشید، در درمای ٣٠-١٥ درجه سانتی گراد نگهداری کنید.

- فرآورده را از یخ زدگی محافظت کنید.

- در صورت تغییر رنگ فرآورده به تیره، مصرف آن بالمانع است.

- به تاریخ انقضاء مصرف فرآورده توجه داشته باشید.



کپسول مولتی ویتامین (بزرگسال باریویتال)

۶۰ کپسول

توضیحات بیشتر

بازگشت



کپسول مولتی ویتامین

 (بزرگسال باریویتال)

بازگشت

موارد مصرف:

افزایش کارایی بدن و جلوگیری از خستگی 

کمک به بهبود شرایط روحی و روانی و افزایش تمرکز ذهنی

کمک به بهبود عالیم عمومی ناشی از افزایش سن

پیشگیری از کمبود ویتامین

کمک به بازتوانی بدن در دوره نقاهت (پس از بیمار یها، عفون تها، اعمال جراحی و ...)

ترکیبات:

هر کپســـــــــول حاوی ١٢ ویتامین مختلف، ٨ ماده معدنی موردنیاز، اسیدهای آمینه ضروری ال - 
لیزین، ال – سیترولین و نیز لوتئین (ویتامین چشم)، اینوزیتول و لیکوپن است.

مقدار مصرف :

روزی ١ کپسـول هنگام صبحانه با یک لیوان آب میل شود. اگر مصـرف فرآورده را فراموش کردید؛ 
به محض یادآوری، مقدار فراموش شده را مصـــــرف کنید. درصورتی که نزدیک به زمان مصــــــرف 
مقدار بعدی، متوجه فراموش شدن مصـــــرف فرآورده شدید، تنها مقدار بعدی را مصــــــرف کنید. 
برای جبران مقدار فراموش شده هرگز فرآورده را به میزان دو برابر مصـــرف نکنید. عالیم مصـــرف 

بیش از اندازه این فرآورده کامال شناخته شده نیسـت. درباره عالیم مصــرف بی ش از اندازه هریک ً
از ترکیبات فرآورده با پزشک یا داروساز خود مشورت نمایید.

منع مصرف و احتیاط:

اگر همراه با  این فرآورده داروی دیگری مصـرف م یکنید، یا قصـد مصـرف داروی دیگری را دارید و 
یا اخیرا داروی خاصی را مصرف کرد هاید؛ با پزشک یا داروساز خود مشورت کنید.ً

عوارض  جانبی:

مانند ســـــایر فرآورد ههای مکمل، این فرآورده نیز م یتواند منجر به عوارضــــــی شــــــود که در افراد 
مختلف یکســــــان نیســــــت. ازآنجاکه هیچ مطالعه بالینی برای بررسی شیوع این عوارض صورت 
نگرفته است، میزان شـیوع آ نها نیز ناشـناخته اسـت. در صـورت بروز هر نوع عارضـه ناخواسـته، 

مصرف فرآورده را متوقف نموده و با پزشک خود مشورت کنید.

نکات قابل توصیه:

در صورت بروز واکن شهای حساسیتی، مصرف دارو متوقف و با پزشک مشورت شود.

در دوران بارداری و شیردهی، تصــــــمیم برای باردارشدن و یا احتمال بارداری؛ قبل از مصــــــرف، با 
پزشک یا داروساز خود مشورت نمایید.

بهتراست این فرآورده همراه غذا و نوشیدنی مصرف شود.

این فرآورده بدون شیرین کننده است و مصرف آن در افراد مبتال به دیابت بالمانع است.



کپسول نرم ویتامین D3 باریویتال 

۳۰ کپسول

توضیحات بیشتر

بازگشت



کپسول نرم ویتامین D3 باریویتال

بازگشت

مورد مصرف:

روزی یک کپســول نرم به همراه یک لیوان آب میل شود. اگر مصـــرف فرآورده را فراموش کردید، 

به محض یادآوری، نســــبت به مصـــــرف مقدار فراموش شده اقدام کنید. درصورتی که نزدیک به 

زمان مصــــــرف مقدار بعدی، متوجه فراموش شدن مصــــــرف فرآورده شدید، تنها مقدار بعدی را 

مصـــــــرف کنید. برای جبران مقدار قبلی هرگز فرآورده را به میزان دو برابر مصـــــــرف نکنید. عالیم 

مصرف بیش از اندازه این فرآورده کامال شناخته شده نیست و میتواند به شکل تهوع، استفراغ، ً

اسهال اولیه و به دنبال آن یبوست، بی اشتهایی، سســــــــتی، سردرد، درد مفاصل و عضــــــــالت، 

آریتمی (ضربان نامنظم قلب)، ازوتمی (افزایش نیتروژن خون)، تشــــنگی، افزایش و تکرر ادرار و 

در نهایت دهیدراتاسیون (از دست دادن آب بدن) دیده شود.

عوارض جانبی:

در صورت بروز هریک از عالیم ذیل، مصرف فرآورده را متوقف نموده و با پزشک تماس بگیرید:

مشـکالت فکری، تغییر در رفتار و تحریک پذیری؛ ادرار بیش از حد؛ درد قفســه سینه و احســاس 

تنگی نفس؛  نشانه های اولیه ناشی از مصرف بیش از اندازه ویتامین D (ضعف، احسـاس طعم 

فلزی در دهان، کاهش وزن، درد عضـالت یا استخوان، یبوست، تهوع و استفراغ)؛ تورم صورت، 

لب، زبان یا گلو؛ مشکالت بلع؛ کهیر و مشکل در تنفس.

نکات قابل توصیه :

در صورت بروز واکن شهای حساسیتی، مصرف دارو متوقف و با پزشک مشورت شود.

در دوران بارداری و شیردهی، تصـــــــمیم برای باردارشدن و یا احتمال بارداری، قبل از مصــــــــرف با 

پزشک یا داروساز خود مشورت نمایید.بهتراست این فرآورده همراه غذا و نوشیدنی مصرف شود.

در نوزادان و کودکان با مشورت پزشک مصرف گردد.



 کپسول نرم کلسیـم باریویتال

۳۰ کپسول

توضیحات بیشتر

بازگشت



کپسول نرم کلسیم باریویتال

بازگشت

ترکیبات:

E و ویتامینK1 ویتامینD3، کلسیم، منیزیم، روغن بزرک، ویتامین

مقدار مصرف:

روزی یک تا سه عدد، ١ تا ۱/۵ساعت بعد از غذا به همراه یک لیوان آب مصـــــرف شود. مصــــــرف 
مکمل های کلسیم باید ٢-١ ساعت بعد از مصرف غذاهای حاوی فیبر باشد.اگر مصرف فرآورده را 
فراموش کردید به محض یادآوری، نسـبت به مصـرف مقدار فراموش شده اقدام کنید. درصورتی 
که نزدیک به زمان مصرف مقدار بعدی، متوجه فراموش شدن مصرف فرآورده شدید، تنها مقدار 

بعدی را مصرف کنید. برای جبران مقدار قبلی هرگز فرآورده را به میزان دو برابر مصرف نکنید.

منع مصرف و احتیاط:

 فنی توئین و یا باربیتورات ها ، گلوکوکورتیکوئیدها ، ریفامپین و ایزونیازید ، کلســــــــــــــــتیرامین و 
مســهل های حاوی پارافین مایع، اکتینومایســـین ،تتراسایکلین. مصـــرف همزمان دیورتیک های 

تیازیدی، با این فرآورده در موارد خاص و تحت نظارت دقیق پزشک انجام شود.

موارد منع مصــــرف و احتیاط: سابقه تشــــکیل سنگ کلیه کلســــیمی، اختالل در دفع کلســــیم و 
ــای مدر،  افراد دارای محدودیت شدید حرکتی،   ــ ــا، مصــــــــرف داروهـ ــ فســــــــفات از طریق کلیه هـ

بیماری های قلبی ، کلیوی،  اختالالت الکترولیتی.

عوارض جانبی:

در صورت بروز هریک از عالیم تحریک پذیری، ادرار بیش از حد، درد قفســـــه سینه و احســــــاس 
تنگی نفس، تورم صورت، لب، زبان یا گلو، مشـــکالت بلع، کهیر و مشــــکل در تنفس ، مصــــرف 

فرآورده را متوقف و با پزشک تماس بگیرید.

ــا  ــ ــا آنالوگ ها ی ــ ــان ب ــر استفاده همزمــ ــ ــن فرآورده در اث ــ ــا عوارض جانبی ای ــ ممکن است اثر ی
متابولیت های ویتامین D (مانند کلسیتریول) افزایش یابد.

در صورت مصرف همزمان این فرآورده با گلیکوزیدهای قلبی مانند دیگوکسین می تواند منجر به 
افزایش عوارض جانبی این داروها گردد.

نکات قابل توصیه :

در صورت بروز واکنشــهای حســاسیتی، مصــرف دارو متوقف و با پزشک مشــورت شود. در دوران 
بارداری و شیردهی، تصــــــمیم برای باردارشدن و یا احتمال بارداری؛ قبل از مصــــــرف، با پزشک یا 

داروساز خود مشورت نمایید.

شرایط نگهداری:

فرآورده را از دید و دسترس کودکان دور نگهدارید.

فرآورده دور از نور، در دمای ٣٠-١٥ درجه سانتی گراد نگهداری شود.



 (Omega3,6,7,9) کپسول نرم مگا امگــا  

۶۰ کپسول

توضیحات بیشتر

بازگشت



کپسول نرم مگا امگا
(Omega3,6,7,9) 

بازگشت

موارد مصرف:

تأمین اسیدهای چرب مورد نیاز بدن، آنتی اکسیدان

ترکیبات:

      (Olea europaea ) زیــتون، (Oenothera biennis) روغن گل مغربـی

 (Oryza sativa) سبوس برنج ، (Linum usitatissimum) بذر کتان

(Hippophae rhamnoides)  سنجد تلخ

مقدار مصرف:

3-2 بار در روز هر بار یک کپسول بالفاصله قبل از غذا یا همراه با غذا میل شود. از مصرف 

بیش از مقدار توصیه شده روزانه خودداری شود.

منع مصرف :

روغن سنجد تلخ فعالیت سایتوژنتیک سیکلوفسفامید و فارموروبیسین را القا میکند. در مورد 

سایر اجزاء فرآورده مدرکی مبنی بر تداخالت دارویی وجود ندارد.

موارد منع مصرف:

ــرآورده، در صورت بـروز واکنش های  ــه هر یــک از اجزاء فــ ــاخته شده نسبت بـ حساسیت شنـ

حساسیتی، مصرف دارو متوقف و با پزشک مشورت شود.

بارداری و شیردهی:

ــارداری وجود  ــ ــی و بـ ــربخشی فرآورده در دوران شیردهــ ــ ــمنی مصرف و اث ــ اطالعاتــی در مورد ای

ندارد.

عوارض جانبی:

موردی گزارش نشده است.

نکات قابل توصیه:

فرآورده را از دید و دسترس کودکان دور نگهدارید.

فرآورده دور از نور، در دمای ٣٠-١٥ درجه سانتی گراد نگهداری شود.

بالفاصله پس از مصرف، درب فرآورده را محکم ببندید.

از فرآورده های تاریخ گذشته استفاده نکنید.



E400 کپسول نرم ویتامین

۳۰ کپسول

توضیحات بیشتر

بازگشت



E400 کپسول نرم ویتامیـــن 

بازگشت

موارد مصرف:

کمک به تامین ویتامین ای، آنتی اکسیدان

ترکیبات:

هر کپسول نرم حاوی ٤٠٠واحد بین المللی ویتامین E است.



مقدار مصرف:

روزی یک کپســول نرم به همراه یک لیوان آب میل شود. اگر مصـــرف فرآورده را فراموش کردید؛ 
به محض یادآوری، نســــبت به مصـــــرف مقدار فراموش شده اقدام کنید. درصورتی که نزدیک به 
زمان مصــــــرف مقدار بعدی، متوجه فراموش شدن مصــــــرف فرآورده شدید، تنها مقدار بعدی را 
مصـــــــرف کنید. برای جبران مقدار قبلی هرگز فرآورده را به میزان دو برابر مصـــــــرف نکنید. عالیم 

مصـــــــرف بیش از اندازه این فرآورده کامال شناخته شده نیســــــــت و میتواند به شکل تاری دید، ً
اسهال، سردرد، سرگیجه، تهوع یا دردهای شکمی، ضعف و خستگی غیرعادی دیده شود.

منع مصرف و احتیاط:

در موارد زیر ،کپسول نرم باریویتال® ویتامین ای را با احتیاط مصرف کنید:

مصـــــــــــــــرف داروهای ضدانعقاد (مانند وارفارین و هپارین)، سابقه ابتال به بیماریهای انعقادی و 
بیماری های ارثــی خونـــریـــزی دهنده، کمبود ویتامین K، ابتال به بیماری های کبد و یا پانکـــراس، 

افراد مستعد خونریزی هایی نظیر زخم معده، سکته مغزی و هموفیلی.

عوارض جانبی:

بر اساس تحقیقات صورت گرفته، با مصــــــرف ویتامین ای منابع غذایی مانند روغن جوانه گندم، 
اسفناج، بروکلی، سویا ، انبه ؛ عارضه جانبی مشــاهده نشــده است. مصـــرف ویتامین ای نســـبتاً 

ایمن است و معموال توسط افراد تحمل می شود. اکثر بزرگســاالن میتوانند این ویتامین را روزی ً
١٠٠ تا ٨٠٠ میلی گرم بدون عوارض نامطلوب مصـــرف کنند. با این حال، مصــــرف ویتامین ای (به 
عنوان مثال در دوزهای بیش از ٣٠٠ واحد بین المللی در روز) به ندرت تهوع، اســـــــــــــــــــهال، درد 
شکمی، گرفتگی روده، خســتگی یا ضعف، سردرد، سرگیجه، تاری دید، اختالالت روانی و بثورات 
جلدی ایجاد می کند. میوپاتی (اختالالت عضــــــــالنی)، فشـــــــــار خون باال، ترومبوفلبیت (التهاب 
وریدی مربوط به لخته شدن خون)، درد پســــــــــــتان، کراتینوریا (افزایش غلظت کراتین در ادرار)، 
افزایش کراتین کیناز سرم، کلسـترول سرم و تری گلیســیرید، افزایش استروژن ها و آندروژن ها 
در ادرار و مشــکالت تیروئید نیز از عوارض احتمالی مصــرف این ویتامین در دوزهای باال ذکر شده 

است. این اثرات عموما پس از قطع مصـــرف ویتامین ای از بین می روند.مصــــرف روزانه دوزهای ً
بیشــــــــــــتر از ١٠٠٠ میلی گرم ویتامین ای برای مدت طوالنی، گاهی اوقات با افزایش خونریزی در 
بیماران مبتال به کمبود ویتامین K  مانند کسانی که از ضد انعقاد های خوراکی استفاده می کنند، 
همراه بوده است. همچنین ممکن است خطر ابتال به ترومبوز در بعضـی از بیماران مانند کســانی 

که از داروهای ضد انعقاد خوراکی یا استروژن استفاده می کنند، افزایش یابد.

در صورت بروز هریک از عالیم فوق، مصرف فرآورده را متوقف نموده و با پزشک تماس بگیرید.

ادامه مطلب



بازگشت

نکات قابل توصیه:

تداخالت دارویی:مصــــــرف همزمان ویتامین ای با داروهای ضدانعقاد مانند آسپیرین، وارفارین، 

هپارین، کلوپیدوگرل، تیکلوپیدین و گیاهان دارای این خاصیت نظیر سیر و جینکو باعث افزایش 

احتمال خونریزی می شود.

* ویتامین ای ممکن اســـــت عوارض جانبی برخی از داروها مانند آمیودارون ســـــیکلوســـــپورین و 

زیدوودین را افزایش دهد.

* ویتامین ای ممکن است نیاز به دیگوکســـین و یا انســــولین را کاهش دهد. در صورت مصــــرف 

همزمان، الزم است وضعیت بیمار کنترل شود.

* اورلیســـتات ممکن است منجر به کاهش جذب ویتامین ای شود. بنابراین، اورلیســـتات باید دو 

ساعت قبل یا دو ساعت پس از مصرف ویتامین ای، مصرف شود.

* ســــــایر داروهایی که ممکن اســــــت در جذب ویتامین ای دخالت داشـــــــته باشـــــــند عبارتند از: 

کلســتیرامین، کولســـتیپول، روغن های معدنی مانند پارافین خوراکی، ایزونیازید، نئومایســـین و 

سوکرالفیت.

* مصـرف همزمان داروهای ضد تشـنج (به عنوان مثال، فنوباربیتال،فنی توئین، کاربامازپین) و یا 

داروهای ضــــد بارداری خوراکی با این ویتامین، ممکن اســـــت ســـــطح پالســـــمایی ویتامین ای را 

کاهش دهد.

E400 کپسول نرم ویتامیـــن 



بازگشت

آدرس دفتر مرکزی :

 تهران، بلوار مرزداران، بین خیابان آریافر

 و سرسبز، پالک ۷۸

شماره تماس :

۰۲۱-۴۹۹۲۱ 

بازدید از وب سایت

http://barivital.ir/
https://www.instagram.com/barivital/
https://twitter.com/barivital
https://www.pinterest.com/barivital/
https://www.linkedin.com/company/barivital/
https://t.me/barivital
https://www.facebook.com/barivital
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Barij Essential Pharmaceutical Industrial Group, in 
order to improve the health of the community and also 
to meet the needs created in it, has produced food and 
diet supplements under the Baritalial brand. Raw 
materials for all Barital products are provided by DSM. 
Royal DSM, also known as Dysam, is a Dutch 
multinational biosciences and materials science 
company. The company offers products such as a 
variety of food supplements, pharmaceuticals and 
medical products, a variety of dyes in international 
markets.DSM Food Products is a leader in the 
production of quality vitamins, carotenoids and other 
chemicals in the food, pharmaceutical and personal 
care industries. This organization is a well-known 
name as a pioneer in the production of new products, 
new formulations, etc. Barij essential oil specialists are 
working around the clock so that there is no shortage 
of health products in the community and the dear 
people of our country do not face problems in 
supplying their medicines.
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Barij Essential Pharmaceutical Industrial Group, in 
order to improve the health of the community and also 
to meet the needs created in it, has produced food and 
diet supplements under the Baritalial brand. Raw 
materials for all Barital products are provided by DSM. 
Royal DSM, also known as Dysam, is a Dutch 
multinational biosciences and materials science 
company. 
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Omega-3 Fish oil
pcs: 60 Capsules
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Syrup Barivital

General Multivitamin+ Mineral

Volume: 200 ml

pcs: 60 Capsules
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Vitamin D3 Soft Capsule
pcs: 30 Capsules

 View

 Calcium Soft Capsule
pcs: 30 Capsules

 View

Mega Omega(Omega3,6,7,9) 

pcs: 60 Capsules
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Vitamin E
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Omega 3 Bariovital Fish Oil
60 Capsules

More Details

B  ack



Omega 3 Bariovital Fish Oil

Dosage form and Packaging:
Container with 60 soft capsules and patient information leaflet in 
cardboard box.
Ingredients:
Each soft capsule contains 1000 mg of fish oil containing 180 mg of 
eicosapentaenoic acid (EPA) and 120 mg of docosahexaenoic acid 
(DHA) and 7.5 international units of vitamin E.
Therapeutic and Medicinal effects:
This product is a rich combination of polyunsaturated fatty acids 
EPA (eicosapentaenoic acid) and DHA (docosahexaenoic acid) 
derived from standard fish oil and vitamin E. The different 
mechanisms of EPA and DHA in protecting the heart are due to the 
lowering effects on triglycerides, lowering blood pressure, 
reducing platelet aggregation, and reducing the heart's 
susceptibility to ventricular arrhythmias. Recommended by the 
American Heart Association for the primary and secondary 
prevention of cardiovascular disease in women  is taking omega-3 
fatty acids or supplement capsules (eg. EPA 1800 mg daily) in 
women with high cholesterol and / or triglyceride.
Indications: 
Helps lower cholesterol, helps cardiovascular health, helps reduce 
inflammation
Dosage and Administration: 
Take 1 to 3 soft capsules daily with food or as directed by your 
doctor. It is best to consume this product with food and drink. This 
product is without sweetener and its consumption is unrestricted in 
people with diabetes.                  
Contraindications and Cautions: 
If you are allergic to any of the ingredients in the product, do not use 
it. Use in children is allowed only with a doctor's prescription. During 
pregnancy and lactation, consult your doctor or pharmacist before 
use. If you have any illness, consult your doctor or pharmacist before 
use. Do not use this product before and after any surgery. Consult 
your doctor or pharmacist for more information.
Adverse Effects:
Omega-3 fatty acids can cause bloating and upset stomach, 
nausea, diarrhea and bad taste in the mouth. Long-term 
consumption of omega-3 may cause vitamin E deficiency in the 
body. Tell your doctor if you have abnormal bleeding, bruising, or 
black stools. Allergic reactions to this product are rare, but be sure to 
see your doctor if you notice.                      
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Omega 3 Bariovital Fish Oil

Drug Interactions:

Consult your doctor first if you need to take anticoagulants, 

supplements and herbs with anticoagulant/ anticoagulant effects 

simultaneously. Concomitant use of fish oil and vitamin E 

supplements with antiplatelet drugs may increase the risk of 

bleeding without increasing the INR. Taking fish oil with other 

antihypertensive drugs can cause excessive blood pressure 

lowering. Orlistat tablets reduce the absorption of fish oil, so there 

should be at least 2 hours between the consumption of these 

products.  

Recommended tips:

Periodic monitoring of LDL-C is recommended during use of the 

product and periodic monitoring of ALT and AST is recommended 

in patients with liver disorders.
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Syrup Barivital
200 milliliter

More Details
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Syrup Barivital

Indications: 

Contribute to the overall health of body

Composition:

Each 5 ml contains:

Vitamin A: 1500 IU | Vitamin D3: 400 IU | Vitamin E: 3 mg | Vitamin B1: 

1.5 mg | Vitamin B2: 1.5 mg | Vitamin B6: 1 mg | Vitamin B12:  

1.5 mcg | D – panthenol: 2.5 mg | Niacinamide: 5 mg | Vitamin C: 

30 mg | L – Lysine: 40 mg | Iron: 5 mg | Zinc: 5 mg | Magnesium:  

10mg

Adverse effects: 

 No adverse effects have been reported at the recommended dose.

                     

 Attentions: 

Keep out of the sight and reach of children.

Shake well before use.

Keep tightly closed immediately after use.

Keep in 15-30oC, away from direct sunlight.

Do not freeze. 

If the color of the product changes to dark, it can be used.

Note the expiry date of the product. 
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General Multivitamin+ Mineral

Dosage form and Packaging: 
Capsule with information leaflet in cardboard box

Ingredient:
Each capsule contains 12 different vitamins, 8 required minerals, 
essential amino acids; L-lysine, L-citrulline and also lutein (eyes 
vitamin), inositol and lycopene  that recommended for the age 
group of 19 to 50 years.

Indications: 
Increase body performance and prevent fatigue
Helping improve mental health and concentration
Helping to improve general symptoms caused by aging
Preventing the loss of vitamins and minerals
Helping to rehabilitate the body in recovery (after diseases, 
infections, surgeries, etc.)

Dosage and Administration: 
One capsule daily at breakfast with a glass of water. If you forget the 
consumption of the product; as soon as you remember, take the 
forgotten dose. If the dose is about the next time you are taking, do 
not use the forgotten dose. Avoid taking more medicine to 
compensate for a forgotten dose. Symptoms of excessive 
consumption of this product are not well-known. Consult with your 
doctor or pharmacist about the symptoms of over-consumption of 
each component of the product. 

Side Effects: 
Like other supplements, this product can also lead to side effects 
that are not the same in different people. The prevalence of side 
effects is unknown because no clinical study has been conducted 
to evaluate the incidence of them. If you have any unwanted side 
effects, stop taking the product and consult your doctor.

Interactions:
Consult your doctor or pharmacist if you are taking another 
medicine with this product, or plan to use another medication or 
have recently taken some special medication. 
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Vitamin D3 Soft Capsule

Dosage and Administration: 

Take one soft capsule with a glass of water daily. If you forget the 
consumption of the product; as soon as you remember, take the 
missed dose. If it is close to the next  dose, do not take the missed 
one and avoid doubling the dose. Symptoms of excessive 
consumption of this product are not well-known and it it might 
cause of nausea, vomiting, diarrhea followed by constipation, 
anorexia, weakness, headache, joint pain and muscle pain, 
arrhythmias (irregular heartbeats), azotemia (increased blood 
nitrogen), thirst, increased and frequent urination and eventually 
dehydration (loss of body water).

Adverse Effects and Attentions:

If any of the following symptoms occur, stop taking the product and 
contact your doctor:

Intellectual problems changes in behavior and irritability; excessive 
urine; chest pain and shortness of breath; early symptoms of 
excessive intake of vitamin D (weakness, metal taste in the mouth, 
weight loss, muscle or bone pain, constipation, nausea and 
vomiting); swelling of the face, lips, tongue or throat; swallowing 
difficulties; hives and difficulty in breathing. 

Attentions:

If allergic reactions occur, stop taking the medicine and consult 
your physician.

Consult your physician or pharmacist before taking during 
pregnancy and lactation, decision to become pregnant, or 
pregnancy probability.

It is better to take this product with food and drink.

Consult with your doctor for use in babies and children.
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Calcium Soft Capsule

Ingredient:

Calcium, magnesium, flaxseed oil, vitamin D3, vitamin K1 and 
vitamin E.

Dosage and Administration: 

Take one to three soft capsules daily 1.0 -1.5 hours after after meals food 
with a glass of water. Consumption of calcium supplements should be 
1-2 hours after consuming fiber containing foods. If you forget the 
consumption of the product; as soon as you remember, take the 
forgotten dose. If the dose is about the next time you are taking, do not 
take  the forgotten dose. Avoid doubling the dose to compensate for a 
forgotten dose. 

Adverse effects: 

If you have any symptoms of irritability, excessive urination, chest pain 
and shortness of breath, swelling of the face, lips, tongue or throat, 
swallowing problems, hives and difficult breathing, stop taking the 
product and contact your doctor.

The efficacy or side effects of this product may be increased by the 
concomitant use of analogues or metabolites of Vitamin D (such as 
calcitriol).

Concomitant use of this product with cardiac glycosides such as 
digoxin can increase the side effects of these drugs.

Notes: 

In case of allergic reactions, stop taking the medicine and consult your 
doctor.During pregnancy and breast-feeding or decide to become 
pregnant, consult with your physician or pharmacist before taking the 
product.
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Mega Omega (omega 3,6,7,9) 

Indications: 

Providing the fatty acids needed by the body

Antioxidant

Ingredient:
Oenothera biennis, Olea europaea, Linum usitatissimum, Oryza 
sativa and Hippophae rhamnoides

Dosage and Administration: 

2-3 times a day, each time a capsule is taken immediately before 
meals or with meals.  Avoid from taking more than the 
recommended daily amount. 

Interactions: 

Sea-buckthorn oi l  induces the cytogenetic  act iv i ty  of 
cyclophosphamide and pharmorubicin. There is no evidence of 
drug interactions with other components of the product.

Contraindications :

Known sensitivity to each component of the product; if allergic 
reactions occur, stop taking the medicine and consult your doctor.

Pregnancy and Lactation:

There is no information on the safety and efficacy of the product 
during lactation and pregnancy.

Adverse effects: 

No cases reported.

Storage: 

Keep out of the sight and reach of children.

Keep in 15 - 30°C, away from light. 

Keep tightly closed immediately after use.

Do not use the expired products.
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Vitamin E Soft Capsule

Indications: 
To help supply vitamin E ,Antioxidant

Ingredient:
Each soft capsule contains 400 IU of vitamin E

Dosage and Administration: 
Take one soft capsule with a glass of water daily. If you forget the 
consumption of the product; as soon as you remember, take the 
missed dose. If close to the time of the next intake, consumption 
realized forgotten, you just take the next dose. Never use the 
product twice as much as you can to compensate for the previous 
amount. Symptoms of excessive consumption of this product are 
not well-known and it can be seen in the form of blurred vision, 
diarrhea, headache, dizziness, nausea, or abdominal pains, 
weakness and abnormal fatigue.

Attentions: 
In the following cases, take Barivital® vitamin E soft capsules with 
caution:
Use of anticoagulants (such as warfarin and heparin), a history of 
coagulation and hereditary hemorrhagic diseases, vitamin K 
deficiency, liver or pancreatic diseases, people who are prone to 
bleeding such as stomach ulcer, stroke and hemophilia.

Adverse Effects and:
According to research, with vitamin E consumption of food sources 
such as wheat germ oil, spinach, broccoli, soybeans, mangoes, side 
effects have not been observed. Vitamin E consumption is relatively 
safe and is usually tolerated by individuals. Most adults can take this 
vitamin every day from 100 to 800 milligrams without adverse 
effects. However, Vitamin E consumption (for example, in doses of 
more than 300 IU per day) rarely causes nausea, diarrhea, 
abdominal pain, cramps, fatigue or weakness, headache, dizziness, 
blurred vision, mental disorders and rash. Myopathy (muscle 
disorders), high blood pressure, thrombophlebitis (Inflammation of 
the vein related to blood clotting), breast pain, creatinuria 
(increased creatine concentration in the urine), increased serum 
creatine kinase, serum cholesterol and triglyceride, increased 
estrogen and androgens in the urine and thyroid problems are also 
possible side effects due to the overdose of this vitamin .These 
effects usually eliminated after discontinuation of vitamin E. 
Daily intake of more than 1000 mg of vitamin E for a long time, ...
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sometimes causes an increase in bleeding in patients with 

vitamin K deficiency like those who use oral anticoagulants. It is 

also possible that the risk of thrombosis increases in some 

patients, such as those use anticoagulant or estrogen.

In case of any of the above symptoms, stop taking the product 

and contact your doctor. 

Interactions:

Concomitant use of vitamin E with anticoagulants such as 

aspirin, warfarin, heparin, clopidogrel, ticlopidine and the 

plants with the same properties such as garlic and ginkgo, 

increases the chance of bleeding.

Vitamin E may increase the side effects of some medications, 

such as amiodarone, cyclosporine and zidovudine. 

Vitamin E may reduce the need for digoxin or insulin. Patients 

should be monitored if these medications are simultaneously 

taken.

Orlistat may reduce the absorption of vitamin E. Therefore, it 

should be taken two hours before or two hours after taking 

vitamin E.

Other medications that may interfere with vitamin E absorption 

include: cholestyramine, colestipol, mineral oils such as oral 

paraffin, Isoniazid, neomycin and sucralfate.

Concomitant  use of  ant iconvulsants  ( for  example; 

phenobarbita l ,  phenytoin,  carbamazepine)  or  oral 

contraceptives with this vitamin, may reduce the plasma levels 

of vitamin E.
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the Address of Central office:
 Tehran, Marzdaran Boulevard, 

between Ariafar and Sarsabz streets, 
No. 78

Phone Number :

 021-49921

Visit the website
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https://barivital.ir/
https://www.instagram.com/barivital/
https://twitter.com/barivital
https://www.pinterest.com/barivital/
https://www.facebook.com/barivital
https://www.linkedin.com/company/barivital/
https://t.me/barivital
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