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  08/28/0238:  תאריך 

 

 בדיקת תקינות פרמקולוגית וטוקסיקולוגית
 LICORICH Dוסקר סיכונים למוצר 

 
 LICORICH Dשם המוצר: 

 א.מ.ב.יצרן: 

 .מ"ג 670קפסולות של צמחים במשקל תיאור המוצר: 

   LICORICH D שם המוצר

 רכיבים בפורמולה:עברית
או  רכיבים בפורמולה: שם בוטני

 אחוז במוצר: לטיני
 קוד בטיחותי

שוש קרח   תמצית שורש
 )ליקוריץ(

Liquorice ext 23.69%  
 golden root 19.00%  שורש רודיולה

אשווגנדה -ויתניה משכרת   Ashwaganda Winter cherry 16.00%  
 Gymnema 12.00%  עלי גימנמה

 Olive 22.00%  עלי זית
 Balsam Pear 22.00%  ממורדיקה )פרי(

 Ginseng ext 8.00%  תמצית גינסנג קוראני שורש
מק''ג  222כרום פיקולינט 

 לקפסולה
Chromium 2.04%  

 D3  Cholecalciferol – Vitamin D3 (IU 200)ויטמין   
(200 IU) 

0.00%  
 Capsule 0.00%  קפסולוה: היפרומלוז

%222  סה''כ   

: נשים בהיריון, נשים מניקות, אנשים הנוטלים תרופות מרשם, ילדים, יש להיוועץ ברופא. אזהרה   

 יש להרחיק מהישג ידם של ילדים.
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לאחר בדיקה מעמיקה בספרות המדעית והמקצועית, אתייחס במסמך הזה אך ורק לנושאים 
 : LICORICH Dהבאים הנוגעים לרכיבים הנמצאים במוצר 

 
 

 
 ריאקציה בין רכיבים .3
 מינונים אפשריים לשימוש בפורמולה או בכל רכיב .0
 אזהרות )אם קיימות( בנוגע למוצר .1
 רמת בטיחות .4

 
 

 ריאקציה בין רכיבים .2
 

עד מאות מולקולות עם פעילות ביולוגית. יחד עם זאת, לא צמחים מכילים בתוכם עשרות 
 קיימות אינטראקציות באופן ספונטני בין רכיבי הצמחים לאחר גמר הביוגנזה שלהם.

 
במיצוי אלכוהולי, כל התכונות הכימיקליות נשמרות ואין בספרות המקצועית כל אינדיקציה 

גם אם מדובר בצמח אחד וגם אם מדובר בתערובת  –צמחים  שיש אינטראקציה בין רכיבי
צמחים בפורמולה. פורמולות מסוג זה מאוד מקובלות ברפואה האלטרנטיבית מכיוון שלפי 

 שיטה זו, הצמחים עובדים בסינרגיה על מנת להשיג את מטרת הטיפול.
 

יה בין רכיבי מאחר ולצמחים יש פעילות פרמקולוגית מסוימת, קיימת אפשרות של אינטראקצ
הצמחים לבין תרופות  כאשר האינטראקציות הללו מתבססות על תגובות אנזימתיות בכבד של 

 מסוג זה אינן קשורות לנושא בו אנו דנים. תאינטראקציונוטל התרופות. אך, 
 

 בטבלת הרכיבים שלעיל:
ובין שאר הרכיבים  אין חשש לריאקציות בין הרכיבאת כל הרכיבים שעבורם -* סימננו ב

 .שבפורמולה
 
 

ראוי לציין כי ריאקציות אלו בעיקרון, יכולות לקרות אצל חולים כרוניים או נוטלי תרופות 
, מדללי דם ותרופות להורדת לחץ דם סוכרתקונבנציונליות המיועדות למחלות כרוניות כגון : 

  וכולסטרול.
 

  WebMDבבדיקה שערכנו דרך אתר האינטרנט של 
interactionchecker-http://reference.medscape.com/drug  

 במקרה וקיימות ריאקציות בין רכיבים , יופיע המשפט המקביל למשפט המצוטט להלן :
 

 לכל הקומבינציות האחרות בפורמולה, קיבלנו את התשובה :
teractions FoundNo In 

 .אינטראקציותלא נמצאו כלומר, 
 

 כך נערך חיפוש באתר של המועצה הבוטנית האמריקאית:בנוסף ל
-Commission E Monographs from the American Botanical Council . 

http://abc.herbalgram.org/site/PageServer?pagename=Monographs  
 
 

כל הרכיבים בפורמולה נמצאו תקינים לשימוש אצל בני אדם לפי הפרמקופיאה הבריטית 
 והאמריקאית. 

 
 אין כל חשש לתגובה כימית בזמן חיי המדף הממוצע של מוצרים מסוג זה.

 הוויטמינים וצמחי המרפא שבפורמולה.כמו כן, אין כל חשש לתגובה כימית בין 
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 מינונים אפשריים לשימוש בפורמולה או בכל רכיב .2
 

כל הרכיבים שבפורמולה תקינים לפי דרישות משרד הבריאות הישראלי ולפי הספרות 
מ"ג ליום. מינון זה  32קיימת הגבלה בכמות של חומצה גליציריזית  לעד  המקצועית העדכנית.

 של המוצר ליום למבוגר. כמוסות 5עד מאפשר לקיחת של 
 
  

 
 אזהרות )אם קיימות( בנוגע למוצר .3

 
 לא קיימות אזהרות

 
 

 רמת בטיחות .4

 פרמקופיאהכל הרכיבים אשר בפורמולה נמצאים בשימוש מסורתי זמן רב ומקובלים ע"י ה
 ומאושרים ע"י משרד הבריאות הישראלי.

, מה שמעיד FDA-של ה GRAS-וה EAFUS-לכך, כל הרכיבים נמצאים ברשימות ה בנוסף
 גם על בטיחות המוצר.

לאור כל האמור לעיל ולאור השימוש המסורתי ברכיבים של הפורמולה של המוצר, הנני מאשר 
 הינו בטוח לשימוש לפי הוראות היצרן. LICORICH D כי המוצר 

 

 

     
  

 

 

 PhD ד"ר יהושע מאור,

 יועץ בכיר בטוקסיקולוגיה ופרמקולוגיה      
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