Eylül - Ekim 2018 Sayı: 04

www.aksuvital.com.tr

Bülten
Türkiye Gıda Takviyeleri Pazarı
Aksuvital Doğal Ürünler A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Aksu doğal ürünler pazarı, gıda
takviyeleri ve Türkiye’deki durumu ile ilgili konuştu.
1. Türkiye’de gıda takviyeleri ağırlıklı olarak sağlık koruması veya enerji için kullanılıyor. Bu anlamda
Aksuvital’in sektör deneyimleri ile Türkiye gıda takviye pazarını değerlendirebilir misiniz ?
Sanayi devriminin ardından hızlı tüketim sektörünün büyümesi ile yaşam koşulları ve beslenme şekillerinde
hızlı bir değişim de gerçekleşti. Şehirleşmenin artması, zamana karşı yarışmamız, daha pratik besinler
tüketmeye yönelmemiz ile sağlıklı beslenmeye vermiş olduğunuz önem gün geçtikçe azaldı. Bunun
sonucunda çeşitli hastalıkların baş göstermesiyle doğal ve sağlıklı beslenmenin önemi tekrar gündeme
geldi.
Ülkemizde bu konuda beslenmesine önem veren, hastalık durumunda sentetik
yerine doğal bitkisel ilaçlara yönelen kitlelerin çoğaldığı aşikardır. Doğal
ürünlere karşı bilincin artmasıyla Türkiye gıda takviyeleri pazarı da artan bir
ivmeyle büyümeye devam etmektedir. Aksuvital Doğal Ürünler A.Ş. apiterapi
ürünleri(arı sütü, polen, bal, propolis gibi), fitoterapi ürünleri (bitkisel çaylar,
macunlar, tablet ve kapsüller gibi), aromaterapi ürünleri (aromaterapik
yağlardan elde edilen dahilen ve haricen kullanılan damla ya da kremler, yağlar
gibi) 400’ün üzerinde ürün çeşidiyle iç ve dış pazarda tüketiciyle buluşmaktadır.
2. Türkiye Gıda Takviyeleri Pazarını, uluslararası gıda takviyeleri pazarı
ile kıyaslayınca nasıl bir fark görüyorsunuz? Bu alanda varsa yaptığınız
ihracatınızdan bahsedebilir misiniz?
Türkiye’de geniş ürün yelpazesine ulaşan gıda takviyeleri, doğal ve organik
ürünler pazarı, son 10 yıldır çift haneli sayılarla büyümesiyle dikkat
çekmektedir. Önümüzdeki her 5 yıl ortalama yüzde 15 ile 35 arasında büyüme
öngörülmektedir. Türkiye gıda takviyesi pazarı, uluslararası gıda takviyesi
pazarının eğilimleri ile birlikte büyümekte ve gelişmektedir. Doğal ürün
üreticileri olan bizler de bitkilerimizin potansiyellerinin farkında olmalı ve
dünyaya yön verecek eğilimleri gerçekleştirmeliyiz. Bu alanda Aksuvital olarak
gıda takviyeleri ve doğal ürünlerimizin Orta Doğu başta olmak üzere 5 kıtaya
ve 90 farklı ülkeye ihracatını yapmaktayız.
3. İlaç kullanımının zararlarından bahsedildiği ve insanların doğal tedavi
yöntemlerine döndüğü şu dönemde gıda takviyesi ürünlerinin geleceği ile ilgili
beklentileriniz nelerdir?
Gıda takviyelerinde bilimsel çalışmalar son derece önemlidir ve formülasyonların
oluşturulmasından kullanım önerisine kadar tamamen bilimsel çalışmalar göz

Aktarlarımız
ile Kahvaltıda
Buluştuk.
Gelenekselden geleceğe bir köprü
vazifesi görerek doğal ürünler pazarında
adından sıklıkla söz ettiren Aksuvital
Doğal Ürünler A.Ş, kıymetli iş ortakları
aktarlar ile genel merkezinde düzenlediği
kahvaltı organizasyonunda bir araya geldi.
Aksuvital’in misyonu ve vizyonunun, gelecek
hedeflerinin bahsedildiği organizasyonda,
gelen aktarlarımız GMP koşullarında üretim
yapan tesisimizi ve genel merkezimizi
gezdiler.

önüne alınarak oluşturulmalıdır. Aksuvital Doğal Ürünler A.Ş. olarak gıda
takviyeleri alanında ilk Ar-Ge Merkezi olmamız ile bu işe hak ettiği ciddiyeti
veriyoruz. Gıda takviyelerimizin farma kalitede geleneksel ve tamamlayıcı tıp
terimine uygun üretimini yapmakta ve değerli vatandaşlarımızın hizmetine
sunmaktayız. Başlatmış olduğumuz bu bilimsel yolculukta bizimle birlikte
gıda takviyelerine verilen önemin ve bu alandaki bilincimizin ülke olarak gün
geçtikçe daha da artarak büyüyeceğini düşünmekteyiz.
4. Bildiğiniz gibi Hindistan’da yüzyıllardır kullanılan zerdeçalın faydaları
yapılan çalışmalar ile kanıtlandı. Sizin zerdeçal ile ilgili bir çalışmanız
bulunmakta mıdır?
Son 50 yıldır yapılan çalışmalar; kurkuminlerin kanserden koruduğunu, kanserin
yayılmasını durdurduğunu ve kanser tedavisinde büyük bir potansiyele sahip
olduğunu göstermektedir. Ayrıca tek veya başka ilaçlarla birlikte, özellikle
kanser ilaçlarıyla kombine edilerek insanlar üzerinde etkinliğinin araştırıldığı
50’nin üstünde klinik çalışma vardır. Birçok kanser türünde prostat, meme,
kolon, pankreas kanserlerinde ve cilt kanserinde umut vadetmektedir.
Aksuvital’in piyasaya sunduğu Shiffa Home Zerdeçal Softgel, standardize
kurkumin ekstresi soğuk sıkım zeytinyağında çözündürülerek biyoyararlanımı
185 kat arttırılmıştır. Buna ek olarak, içerisine piperin (karabiberin etken
maddesi) eklenerek etkisi 20 kat daha arttırılmıştır.
Gıda Takviyeleri sektöründe kalite ve güvenirliği ilke edinmiş bir firma olarak,
Ar-Ge Merkezi’mizde geliştirdiğimiz özel yöntemler ile Shiffa Home Zerdeçal
Softgeli üreterek bir ilke imza atmış bulunmaktayız. TÜBİTAK ve KOSGEB
ile beraber bugüne kadar 6 farklı Ar-Ge projesi gerçekleştirdik; Düzce ve
Bezmialem Vakıf Üniversiteleri ile ortak protokollerle ürettiğimiz ürünlerin
biyoyararlanım ve klinik çalışmalarını yapmaya devam etmekteyiz.

Çin Pazarında
Büyümeye
Devam Ediyoruz.
Aksuvital Doğal Ürünler A.Ş. olarak Orta
Asya ülkelerinden Çin’deki müşterilerimizle
yeni bir anlaşma imzaladık. Aromaterapik
yağlardan gül yağı, biberiye yağı, ylang ylang
yağı, üzüm çekirdeği yağı, lavanta yağı vb.
önemli yağların ihracatını gerçekleştirerek
Çin doğal ürünler pazarında büyümeye
devam ediyoruz.

Düzce Üniversitesi
Hasat Şenliğine
Katıldık.
4 Eylül 2018 tarihinde Düzce Hacıyakup
Köyü’nde gerçekleşen Hasat Şenliği’ne
katıldık. Şenlikte Yönetim Kurulu Başkanımız
Sayın Yunus Aksu Düzce Üniversitesi ile
yaptığımız ekim çalışmalarımız meyvelerini
vermeye başladı. Çalışmalarımızın başarıyla
katlanarak artmasını temenni ediyoruz’
dedi.
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Karaciğersiz ASLA
Aksuvital Ar-Ge Merkezi’nden Kimya Yüksek
Mühendisi Nigar Yıldırım karaciğerin önemini açıkladı.
Yıldırım, ‘Karaciğer, insan vücudundaki en önemli
hayati organlardan biridir. İnsan tek bir böbrekle veya
tek bir akciğer lobuyla yaşamını sürdürebilir. Hatta
kalp durduğunda, beyin ölümü gerçekleştiğinde dahi
bir süre yaşamsal fonksiyonlar faaliyetini sürdürebilir.
Ancak karaciğer yokluğunda bir saniye bile canlılık
devam edemez’ dedi.
Yıldırım, ‘Karaciğerin insan vücudunda sadece
bilinen 500’ e yakın işlevi vardır. Bunlar arasında,
amonyağın üreye dönüşmesi, endojen ve eksojen
toksinlerin atılması, proteinler, safra asitleri, hormon,
ilaç vb. maddelerinin sentezi, vitamin ve minerallerin
depolanması, artık ürünlerin safra içinde atılımı ve
kandaki bazı maddelerin sindirilmesi gelmektedir’ dedi.
Yaşam açısından hayati özelliği bulunan karaciğer,
alınan besinlerden, kullanılan ilaçlardan, katkı
maddelerinden, sigara, alkol vb. zararlı alışkanlıklardan
ötürü tahrip olur. Sık karşılaşılan karaciğer
yağlanması, safra rahatsızlıkları, karaciğer kanseri,
siroz gibi hastalıklar karaciğer kaynaklıdır ve ölümcül
etkiye sahiptir. Karaciğer hastalıklarının belirtileri
çok çeşitlidir ve çoğu zaman erken teşhisi kolay
olmamaktadır. Karaciğer, korunması elzem olan,

hayati organlardandır. Bu konuda insanoğluna destek
olabilecek çeşitli bitkiler vardır. Bunlar içerisinde en
dikkat çekenleri; devedikeni, karahindiba ve enginardır’
dedi.
Devedikeni (Silybum marianum)
Devedikeni, yabani olarak kolayca büyüyebilen,
karaciğer ve safra kesesi rahatsızlıklarında önerilen
bitki çeşididir. Çeşitli cilt hastalıklarında da iyileştirici
etkisi bulunmaktadır. İçeriğinde bulunan silimarin ile
karaciğerde oluşan toksik yağ birikimlerinin vücuttan
atılmasını sağlamaktadır.
Silimarin alkolik karaciğer
rahatsızlıkları, akut ve
kronik viral hepatit ve toksin
veya ilaçların sebep olduğu
karaciğer hastalıklarının
tedavisinde kullanılmaktadır.

Karahindiba (Taraxacum officinale) Karahindiba otu
gövdesiz bir bitki çeşididir. Karaciğer,
pankreas, mide ve bağırsak salgılarını
arttırıcı, hazmettirici,
kan temizleyici özellikleri
vardır. Bunların yanı sıra
şeker hastalığı, şişmanlık,
gut vb hastalıklara karşı da
etkilidir.
Enginar (Cynara scolymus L.)
Kökeni Akdeniz Bölgesi olan enginar bitkisi mineraller
ve omega yağ asitleri bakımından zengindir. Kabukları
ve kökü karaciğere zehirli etki
yapması haricinde enginar
karaciğer için çok faydalı
bitki çeşididir. Karaciğer
ve safra kesesi
fonksiyonlarını iyileştirici,
sindirimi kolaylaştırıcı,
kan basıncını düşürücü,
endotel fonksiyonları iyileştirici etkileri vardır.

Tokluk Hissi Veren Besinler
Avicenna Marka Sorumlusu Uzman Biyolog
Arzu Kabakçı, tokluk hissi için glisemik indeksi
düşük olan gıdalar ve yüksek lifli besinlerin
tercih edilmesinin gerektiğini söyledi. Gün
boyunca fiziksel ve zihinsel faaliyetlerin peşinden
koştururken değişen beslenme şeklinin birçok
sağlık sorununu beraberinde getirdiğini kaydeden
Kabakçı, “En önemlisi sindirim problemleridir. Bu
nedenle glisemik indeksi düşük gıdaları ve yüksek
lifli besinleri tercih etmeliyiz” dedi.
“Meyve, sebze ve tam tahıllı yiyecekler atık
maddelerin çabuk sindirilmesine yardım eder”
Bitkisel besinler başta olmak üzere birçok
yiyeceğin mide ve bağırsaktan geçişini
kolaylaştıran lifleri içerdiğini belirten Uzman
Biyolog Arzu Kabakçı, “Meyve, sebze ve tam tahıllı
yiyecekler atık maddelerin çabuk sindirilmesine
yardım eder. Besinlerdeki lifler iki çeşittir. Suyla
karışan lifler (baklagiller, meyve ve sebzeler vs.),
kan yağlarını ve yemek sonrası kanda artan şeker
düzeyini azaltır. Suyla karışmayan lifler (tahıl
kabuğu, esmer pirinç ve kepek vs.), esas olarak
bağırsaklarda hacim oluşturur, dışkı hacmini

BİLİYOR
MUSUNUZ?

Hint yağı boyalarda, verniklerde,
rujlarda, saç besleyici bakım
kremlerinde ve şampuanlarda büyük
miktarlarda kullanılır. Aynı zamanda
hint yağından plastik, sabun, mum,
hidrolik sıvılar ve mürekkep elde
edilir.

arttırır ve bağırsaktan geçiş zamanını düzenler.
Böylelikle posalı besinlerle beslenmek kalın
bağırsak ve rektum kanserini önler” ifadelerini
kullandı.
Glisemik indeksi düşük gıdaların kan şekerini
yavaş ve daha az yükselttiğini söyleyen Kabakçı,
“Sebzeler, meyvelerin çoğu ve tam tahıllar,
kuruyemişler, süt ürünleri düşük glisemik
indeksli gıdalardır. Düşük glisemik indeksli diyetin
obezite, kolon kanseri ve meme kanserinde
önleyici olduğu gösterilmiştir. Düşük glisemik
indeksli gıdalar ince bağırsakta daha uzun süre
kalır ve açlık azalır” dedi.
Uzman Biyolog Arzu Kabakçı bazı pratik
önerilerini şöyle sıraladı:
*Her sabah veya akşam kuru erik, kayısı veya
incir yiyin.
*1 tatlı kaşığı keten tohumunu bir bardak suda
akşamdan bekletip sabah suyunu içip şişen
tanelerini yoğurda karıştırıp yiyebilirsiniz.
Böylece hem lif hem de Omega 3 alımını artırın.
*Günde en fazla 3 defa zencefil çayı için.
*Bağırsak florasını dengelemek için bir hafta
kadar her akşam sarımsak takviyesi alın.
*Hem glisemik indeksi düşüren hem de mide

boşalmasını geciktiren sirkeyi kullanın.
*Magnezyum bakımından zengin yiyeceklerden
(kabuklu deniz ürünleri, sert kabuklu yemişler,
hububat) bol tüketin. Tüketemiyorsanız gıda
takviyesini kullanın” dedi.

BİR ÖNERİ
Eski Mısırlılar yanıkları iyileştirme becerisinden ötürü
pırasaya çok değer verirlerdi. Günümüzde başka
yanık ilaçlarının daha etkili olduğu düşünülmekle
birlikte, pırasanın önemli bir antibiyotik özelliğe
sahip olduğu da tespit edilmiştir.

PÜF NOKTASI

Çinko, beyin hücrelerinin enerji üretmesini
sağlayarak depresyonu önler. Bu yüzden
yediklerimizde ya da aldığımız gıda
takviyelerinde çinkoya öncelik vermeliyiz .

“AŞAĞIDA BOLCA YER VAR”
RICHARD FEYNMAN VE NANOTEKNOLOJİ
20. yüzyılın en önemli fizikçilerinden biri olan Richard P. Feynman (1918–1988) “Nanoteknoloji’ nin
babası olarak kabul edilir. 1959 yılında Kaliforniya Teknoloji Enstitüsü’nde yaptığı (There’s Plenty of
Room at the Bottom) “Aşağıda bolca yer var” başlıklı ünlü konuşmasında minyatürleşme hakkında
zamanının çok ilerisinde yorumlarda bulunmuştur.
Feynman konuşmasında bütün “Britannica Ansiklopedisi” nin bir toplu iğnenin başına nasıl sığdırılacağı,
nasıl bir inçin (2.54 cm) 64’te biri büyüklüğünde motorlar yapılabileceği hakkında yorumlar yapar.
Feynman, yapılacak şeyin ansiklopedideki yazıları 25.000 kez küçültmektir der. Bu işlemi yaparsak
oluşacak küçük beneklerin çapı 8 nanometre boyutunda olacak ve her bir beneğin altında en az 1000
atomluk yer kalacaktır der. Öyleyse “toplu iğne ucunda yeterince yer olup olmadığı tartışılamaz”
yorumunda bulunur.
ölçekte kontrol edilmesi amacını taşıyan bir
teknoloji alanıdır. Bir nanometre metrenin milyarda
birine karşılık gelmektedir. Bir molekülün atomları
arasındaki mesafe 0.1–0.2 nanometre arasındadır.
Hücresel yaşam formlarının büyüklükleri ise 100
ile 10.000 nanometre arasında değişmektedir. Bu
hücreler devinirler, besin üretirler ve bir sürecin
gerçekleşmesine katkıda bulunurlar. Biz de dâhil
olmak üzere tüm karmaşık yapılı canlılar hakkındaki
bilginin çoğu (Saç rengi, göz rengi, boy gibi tüm
biyolojik özellikler) son derece küçük bir alanda,
DNA (Deoksiribo Nükleik Asit) adlı sarmal yapılarda
bulunmaktadır. Günümüzde elektron mikroskopları
ile atom boyutunda incelemeler yapılabilmektedir.
Bir bilim kurgu filmi gibi gözükse de bir cerrahı
(nano boyutta çalışabilen bir sistemi) yuttuğunuzu
ve bu cerrahın vücuttaki sorunlu yere gidip
orayı incelediğini, bilgiyi bize aktardığını ve
tedavisini yaptığını düşünelim. Bunlar günümüzde

nanoteknolojinin sınırları içerisinde büyük bütçeler
harcanarak araştırılan alanlardır. Tıpta doku
mühendisliği alanında, yapay olarak üretilen
organlara oksijen sağlayan mikroskopik cihazlarda,
biyolojik sistemlerin devamlılığını sağlayan çeşitli
nano boyuttaki cihazlarda nanoteknolojinin
oynadığı önemli rolü açıkça görmekteyiz.
Nanoteknolojiyi bir çocuk gibi düşünürsek henüz
emekleme çağındadır diyebiliriz. Feynman
bu çocuğu doğumundan önce görebilmiş ve
bu gerçekliğin algılanmasında büyük katkıda
bulunmuştur.
KAYNAKLAR
[1]Feynman, Kesfetme Hazzı, Evrim Yayınları,
2002.
[2]Feynman, Eminim Saka Yapiyorsunuz Bay
Feynman: Merakli Bir Sahsiyetin Maceralari, Alfa
Yayıncılık, 2013.
[3] www.herkesebilimteknoloji.com
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Feynman insanların bu alana olan ilgilerini artırmak
için bir de yarışma düzenler. Bir kitap sayfasındaki
bir bilgiyi elektron mikroskobuyla okunabilecek
biçimde çizgisel bir ölçekte 25000’de birinden daha
küçük alana yerleştirebilecek ilk kişiye ve 1/64
inç küp büyüklüğünde dışarıdan denetlenebilen,
çalışan bir elektrik motoru yapabilen ilk kişiye 1000
ABD doları ödül vereceğini duyurur.
İlk ödül 1960 yılında Kaliforniya Teknoloji Enstitüsü
öğrencisi William Howard McLellan (1924–2011)
tarafından yapılan minyatür motora verilir. Motor
1962’de enstitü kampüsünde sergilenir ve daha
sonra 1983’te NASA’ya verilir.
İkinci ödülü Stanford Üniversitesi yüksek lisans
öğrencisi Tom Newman, Elektron Demeti Litografisi
kullanarak Charles Dickens’ ın İki Şehrin Hikayesi’
nin ilk sayfasını 1/25.000 ölçekte küçülterek
yazmayı başararak kazanır.
Nanoteknoloji, maddenin atomik ya da moleküler
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Aktarlar Şubeleşiyor
Aktar sektörünün önde gelen isimlerinden
değerli iş ortağımız Doğa Baharatları ile
süren iş birlikteliğimiz, müşterimizin peş
peşe açılan şubeleri ile artmaya devam
ediyor.

ve iş ortaklığı hakkındaki değerli fikirlerini
paylaştı.
‘Müessesemiz 30 yıl önce
aktar
sektöründe Doğa Baharat Dünyası olarak
hizmet vermeye başladı. Avcılar1, Avcılar2
şubelerimizde AksuVital iş ortaklığı ile
hizmet vermeye devam ediyoruz. Geniş
ürün yelpazesi ile mesleğimize hizmet
eden, sektörün öncüsü AksuVital’e
teşekkür ederiz’ dedi.

Bir zamanlar küçük mahalle bakkallarının
artan rekabet koşulları ile mücadele etmek
ve var olmak için büyümek ve yatırım
yapmak zorunda kalmaları gibi günümüz
koşullarında aktar sektörü de aynı şekilde
yatırım yapmak ve şubeleşmek gerektiğinin
farkına vardı. Bunun ilklerinden olan Doğa
Baharat, Aksuvital ailesi ile olan dostluğu

Doğa Baharat Dünyası

Ticaretle Başlayan Bir Dostluk Hikayesi
Karadeniz’in gözdesi ve aynı zamanda spor kenti Samsun’dan merhabalar. Bizler bu şehirde bayi sistemi
ile gıda, kozmetik ürün, bitkisel ürün, baharat, şekerleme ve kuru meyve toptancılığı yapan Şifa Pazarlama
firmasıyız. 2004 yılında Aksuvital ürünleri ile ticaret hayatına başladık ürün portföyümüzü genişleterek 14
yıldır ticaretimize devam ediyoruz. Aksuvital ve Şifa Pazarlama’nın bu birlikteliği devam ettirmesindeki en
önemli etken; karşılıklı sevgi, saygı, güven, ticari ahlak ve kaliteli ürün portföyü olduğunu düşünüyorum. Tüm
bunlardan yola çıkarak bu güne kadar gösterilen iyi niyet, özveri, karşılıklı ticari ve bireysel çalışmalardan dolayı
herkese teşekkür ediyorum. Ayrıca Aksuvital firmasına kaliteye verdiği önemden dolayı, müşterilerimizin de
bizlere ve Aksuvital firmasına göstermiş olduğu hoşgörü ve desteğinden dolayı teşekkür ederim.

Doğal Ürünler Pazarı Aksuvital ile Büyüyor
Günümüz koşullarında doğal ürünler pazarının hızla
büyümesiyle beraber pazar lideri konumunda olan
Aksuvital Doğal Ürünler A.Ş yatırımlarına devam
ediyor.
Sektöründe ilk Ar-Ge merkezine sahip üretim
tesislerinde ekibimiz tarafından geliştirilen ve
profesyonel pazarlama departmanımız yönetiminde
sahaya sürülen 2018 yılının başarılı ürünleri Zerdeçallı
Softgell kapsülümüz, Propolisli Zencefilli Keçiboynuzu
Özümüz ,fit olmak isteyenlerin yeni gözdesi Fitoks
bitki suyumuz sektörün en hareketli ürünleri arasına
girdi.
Bunlar dışında; tasarım anlamında mükemmel,
benzersiz kalitede saf organik Hindistan cevizi yağımız,
kullanım alanlarındaki farklılaşma ihtiyacından doğan
yeni kaş kirpik serumumuz, farklı cilt tipleri için cilt

kapsüllerimiz, ozonlanmış yağ çeşitlerimiz sayesinde
bireysel ihtiyaçları gidermeye yönelik ürünler üreterek
tüketiciler ile buluşmaya devam ediyoruz.
Doğal ürünler pazarının yıl bazında %50’nin üzerinde
büyüme gösterdiği kozmetik kanalı dışında, ulusal
marketler de bu alana yatırım yapmaya başladılar.
Mağazalarında doğal ürünler köşeleri oluşturarak
geleceğe yatırım yapmak isteyen sektör liderleri ile
düzenli toplantılar düzenleyerek yatırımlarını ortak
şekillendirmek ve uygulamak için çalışmalarımız
devam etmektedir.
Sektörümüze ve markamıza yardımlarını ve desteğini
esirgemeyen, doğal ürünler pazarını katbekat artıran
önemli satış kanallarımızdan birisi olan kozmetik
mağazalarına da ayrıca teşekkürlerimizi sunarız.

Hekimce Farma Avicenna Markalı Ürün Yelpazesini
Genişletmeye Devam Ediyor.
Eczane ve sağlık sektöründe uzun yıllardır hizmet verdiğimiz Avicenna markalı ürünlerimize birbirinden değerli, vücudumuz
için büyük önem arz eden alanlar için yeni ürünler ekledik.
Avicenna markalı Nemocoll Plus, Curcumin Plus , Ferula Plus, Kudretnarı Softgel yeni ürünlerimiz uzun süren Ar-Ge ve
üretim süreçlerinden sonra ecza depolarında yerini almıştır. Nemocoll Plus, eklem sağlığını güçlendirmekte; Curcumin Plus,
bağışıklık sistemini güçlendirerek hastalıklara karşı ön koruma sağlamakta; Ferula Plus, üreme sisteminin fonksiyonlarını
desteklemekte; Kudretnarı Softgel ise, sindirim sistemini düzenlemekte kullanılabilmektedir.
Tüketicilerimizin bilmesi gereken şey, bitkisel gıda takviyelerinin ve doğal ürünlerin hastalığı tedavi etmek için değil hasta
olmamayı sağlamak için düzenli kullanılmasının gerekliliğidir.

Aksuvital Doğal Ürünler Gıda Sanayi A.Ş.
Kavaklı Mah. Kuzey Cad. No:5 Beylikdüzü / İstanbul / Türkiye
www.aksuvital.com.tr / info@aksuvital.com.tr
Tüketici Danışma Hattı: +90 850 500 25 78
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