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  معالجهل الشعر وطنع تساق  لمالطبيعية

  . الجلد والشعر مشاآل

  الصلع وال بياض للشعر بعد اليوم

يستعمل هذا المرآب لمعالجة بعض من امراض الجلد وايقاف تساقط الشعر واعادة نموه ثانية ومنع بياض 
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  .  وفي جميع االعمار    لكال الجنسين   يمكن استعماله  مرآبات شاهؤ ذات نتائج ايجابية مطلقة 
   .عر من البياضيمكن اعتباره العالج الجذري اليقاف تساقط الشعر الوراثي وغير الوراثي وحماية الش 
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Kurdistan:      International: 
Shaho Ismail Barzanji    Kalander Barzinjy 
Kurdistan / Irak, Hawler    Alexanderstraße 39 / 504 
Garaky Andazyaran    64283 Darmstadt, Germany 
Tel.: 22 26531  +  22 20398  Tel.: +49 6151 154 6980 
Mobile: -      Mobile: +49 179   745 2525 
Fax: -  Fax: +49 1212 511 1 454 553 
Email: sbarzinjy@yahoo.co.uk   Email: kalander@gmx.de 
 

Sweeden:      Germany: 
Aram Bemenius     Karim Ismail 
Bolindervägen 59     Heidelberger Landstr. 257 
176    74  Järfälla, Sweeden   64297 Darmstadt, Germany 
Tel.: +46 8583 534240    Tel: +49 6151 718 758 
Mobile: +46 7360 01130    Mobile: +49 177 2030 125 
Email: aramdiako@hotmail.com  Email: i.karim@web.de 
 
Bank 
Germany:- Kalander Barzinjy, Sparkasse Darmstadt, Kto-Nr. 100 656 990, BLZ 508 501 50 
Sweeden:- Aram Bemenius, Nordia Banken, Kto-Nr. 601 204 2815 
 



 
 فوائد هذا العالج

داء الثعلب ،   ، ازمات عاطفية،الوراثي ، المرض، الضعف( الشعر مهما آان سببه  تقوية وايقاف تساقط -  
.........) . الصدف   داء  

. اعادة نمو الشعر-  
 منع بياض الشعر واعادة اللون الطبيعي اليه عند تحول لون الشعر الى لون فاتح أو   في بداية ظهور البياض سواء آانت -

  .........حواجب أو الرموششعر الراس او ال
ب بالتيبس و أعادة اللون الطبيعي الىالبقع ذات اللون الفاتح الناتج عن تقدم   أعادة النشاط   وانتعاش جلد الرأس المصا-

  .درجات الصلع 
ه مدة أآثر أيقاف  انتشار توسع بقع داء الثعلب في جميع مراحل االصابة به و نموة الشعر ثانية اذا لم يمرعلى االصابة ب -

  .من شهر 
  . شفاء داء الصدف في جلد الراسالمساعدە علی  -
  

 مرآبات شاهؤ
مرآبات شاهؤ على عدة انواع آل منها يستعمل حسب الحالة الخاصة بها حسب تقدم درجات الصلع و وجود المرض في فروة 

.الراس  
 

 -:A شاهؤترآيبة 
ع االعمار  وخاصة في درجات المتقدمة جدا  من الصلع تستعمل اليقاف تساقط الشعر مهما آان سببه لدى آال الجنسين وفي جمي

لدى الرجال  وآذالك ذات فعالية جيدة العادة اللون الطبيعي الى الشعر ذات اللون الفاتح و منع بياض جميع ) ،5،6،7(الوراثي  
.تح واعادة اللون والحياة الطبيعي الى جلد الراس المصاب بالتيبس وببقع ذات لون الفا. انواع الشعر   

 
 

   Cترآيبة شاهؤ 
عامة تستعمل لجميع الحاالت المذآورة في الفقرة السابقة  مع وجود االلتهابات المزمنة و الهرش و وجود داء الثعلب و  ترآيبة

.داء الصدف   
 

  -:Fمحلول شاهؤ 
ة عند سبب و لكال الجنسين وخاصوه مهما آان الماليقاف تساقط الشعر  و اعادة ن يستعمل لالغراض المذآورة في الفقرة االولى

الشعر و اعادة نموه  وآذلك يستعمل لتقوية) 4،1،2،3(لع صالدرجات ب  للصلع الوراثي لدى الرجال هطوسالدرجات البدائية والمت
.ثانية لدى النساء في جميع االعمار و مهما آانت سبب تساقط الشعر لديهن   

 
 

 آيفية االستعمال
  . ساعات )12-8(ى على فروة الراس لمدة   يستعمل مرة واحدة يوميا ويبق-
) فقط الموضع الذي يحتاج الى المعالجة ( أستعمل  مشط لوضع الشعر الى الجانبين ثم يسكب العالج على فروة الراس -

  . وأفرك فروة ألراس جيدا مع العالج 
ا مع العالج اذا آان الجو باردا يجب  تغطية الرأس بغطاء نايلوني وآخر صوفي لرفع درجة حرارة فروة الرأس و تعرقه -

  .وفي فصلي الربيع و  الصيف يمكن وضع الغطاء اثناء النوم فقط 
يوم يضمن لك التخلص من تساقط الشعر وبياضه الى فترة طويلة و بأمكانك ) 30-15(استعمال أحد هذه التراآيب لمدة  -

  .استعماله ثانية عند الحاجة 
  -:مالحظة

و مضاعفات جانبية سلبية  لذا بأمكانك ان النباتات الطبيعية و اليسبب اية أعراض تستحضر هذة الترآيبات م -
ستعمله في االماآن  التي ال ترغب ت الج  ذات تأثير موضعي فقط والاستعماله  آلما دعت الحاجة اليه آما وأن الع

  . فيهارتقوية الشع



  المخترع
لقد حصل على شهادة دبلوم في . اسماعيل البرزنجي له المام في مجاالت متعددة شاهؤ 

الكهرباء و بكلوريوس في القانون ، ومارس المحامات وبعدها تستلم ادارة ناحية 
  .وخدم في المجال الوظيفي )قادرآرم ،باتوفه ،بارزان ثم قادرآرم 

   فمن هذه الناحيةلقد ورث شاهؤ معلوماته في مجال الطب الشعبي من والده
 -1904(ينتمي والدي شيخ اسماعيل ابن شيخ عبدالكريم قادرآرم((  -: يقول شاهؤ 

الى عائلة الشيخ حسن القره جيوارى المعروفة بالتدين واالرشاد على الطريقة )  1992
وحسب ما اتذآر والدى آان معروفا آطبيب شعبي في المنطقة وآان . القادرية المبارآة 

س لهذا الغرض لالستشارة وطلب العالج وآان بدوره مستجيبا لهم دائما و يراجعه النا
  .حسب محاله وامكاناته دون مقابل 

 ابيه شيخ عبدالكريم قادرآرم والذي آان طويل الباع في هذا المجال والواقع ان هذه لقد ورث والدى بدوره ملوماته من 
ن السلف الى ان صارت من نصيبي ، المعلومات قد ورثتها االجيال في العائلة ، الخلف ع

فحافظت على تواصلها بامانة ساعيا الى تقدمها وتطويرها الى ان وصل االمر الى هذا 
  .النجاح الذى نحن بصدده 

لقد سجل مع والدي العديد من اللقاءات و المناقشات حول هذا الموضوع ، ووجه اليه 
مرآز بحوث العقاقير   والنباتات  –مؤسسة البحث العلمي (آتاب شكر و التقدير من قبل 

 لقاء المعلومات التي زودها بها و 4/7/1978 في 22/5بكتابها المرقم ) ية الطبية العراق
آما وزاره الدآتور علي العسكري أستاذ . عرفها على بعض االنواع من النباتات الطبية 

درآرم لهذا عدة مرات في قا) وحاليا في الغربة( –في آلية الزراعة بجامعة بغداد 
  .الغرض و الجدير بالذآر الدآتور العسكري احد أآثر الخبراء في هذا المجال 

في شباط )24-12 العدد –الصحة والمجتمع (لقد تم اللقاء مع والدي  من قبل مجلة 
   وقد تابعت بدورى تلكم المواضيع التي آانت محببة اليه وذلك بعد وفاته بتاريخ.  1989

  )) .ستعمال النباتات لمعالجة االمراض وباالخص امراض الجلد ، ومنها ا1992/ 5/8 
  

مرآبا من النباتات الطبية للقضاء على فطريات في الجلد وخاصة فطريات مابين  ) 1993(لقد استحضر شاهؤ سنة 
  . اصابع القدم و ازالة الريحة الكريهة من تحت االبط الناتجة من البكتريا 

  
ا المرآب من النباتات الطبية لعالج تساقط الشعر واعدة نموه ثانية ، آما وبداء  تحضير هذ1995و استاطاع سنة 
 بالبحث العلمي االآاديمي مارا بمراحل مختلفة بهدف تحسين و تسهيل طريقة استعمال وتطوير 1998اعتبارا من سنة 

- 10(بين  مار مختلفةشخصا من آال الجنسين باع)750(فعالية هذا العالج لقد اشترك في هذا العالج اآثر من 
  . خاصةولئج و فوائده بطريقة علمية في جدا النتاسجلت،و)سنة75
  
  -:مالحظة -
تستحضر هذة الترآيبات من النباتات  -

الطبيعية و اليسبب اية أعراض و مضاعفات 
جانبية لذا بأمكانك استعمالها آلما دعت 

الحاجة الى ذلك آما وأن تاثير العالج تأثير 
        تعملها في المواضعموضعي فقط وال تس

 .االخرى  التي ال ترغب تقوية الشع فيها
  

بعد االستعمال قبل االستعمال



عن طريق انتعاش و اعادة الحياة  مرآبات شاهوير ال علی تاثثم
 والسميكه شعرات هعيف تنمو بدال الشعرات الضالطبيعية لفروة الراس

  .قويه وفعاله
 

 فوائد هذا العالج
ن االمراض ومشاآل الجلد  ذو تاثير على عدد مومحلول او مرآب شاه

وفروة الراس ويستحضر بشكل طبيعي اليضربالبيئة مطلقا وطريقة استعماله سهلة اليسبب أي ضرر أو 
  .مضاعفات جانبية 

 هذا المرآب التنحصر في استعماله آدواء فحسب بل وتستعمل بشكل آوزمتيكي ان سهولة استعمال
  .االعشاب ايضا  أو الطب الشعبي)مواد التجميل (

  
 

  
  
  
  
  
  

 االسعار 
 (احد مرآبات شاهولى  تحتاج ا)  الشعر و سبب تساقط الشعر طحسب درجه تساق (ولمعالجة شعر راسك

 ويساعد على نمو الشعر ثانية   ينجوك من تساقط الشعر مرە 30 الی 15، استعماله لمدة ) السائل او الكريم
   .ه، وبامكانك أعادة استعماله عندما احسست الحاجة الي

 
 

 نداء
ة و الصيدالنية و االوساط االختصاصية في المجاالت الكوزمتيكية و الشرآات ذات الى جميع االوساط العلمي

 نحن على استعداد للتعاون معكم والعمل معا في حدود القوانين بهدف انتاج وتسويق هذا -:العالقة في العالم 
  .المرآب تظافرا النقاذ االنسانية ،واينما آان ،من االماض الجلدية وسقوط الشعر 

 
 

Shaho A  او  C  
    (Creme) 
 

30ml  70,-€,
50ml  115,-€.

حسب درجه و شدە  (الخذ دوره عالجيه آامله توصی 
ذ باخ)شعر التساقط

 مل 50  ال  من1
او
 مل30  ال من2

Shaho F (سائل)
80ml   50,-€.

 دوره عالجيه آامله ذخ ال
توصی باخذ

 مل80 ل ا من2

االستعمال قبل االستعمال بعد


