درمان بیماری ها با فرآورده های گیاهی شرکت گل دارو
Disease Name

نام بيماری

نام محصول

Acne

آکنه

ژل مالگل Melagol

Addiction to opium

درمان اعتیاد با مشتقات تریاک

کپسول و محلول رها Raha

Nasal Allergy

آلرژی بینی

اسپری آلرگل Alergol

Alzheimer Memory
Stimulant

تقویت حافظه ،رفع فراموشی ،بیماری

کپسول ممورال Memoral

آلزایمر

قرص جینکوگل Ginkogol
کپسول جین سین Ginsin
کپسول فیتوآرتریت Phytoarthrit

Anemia

کم خونی

شربت هماتوگل Hematogol

Anorexia

بی اشتهایی

کپسول و تونیک جین سین Ginsin

Anxiety

اضطراب

قرص و شربت نوراگل Neurogol

Anxiety & Stress

اضطراب و استرس

قرص نوراگل و نوراگل فورتNeurogol

Aphthous ulcer

آفت و زخم های حفره دهان و لثه

قطره و ژل ایرالوکس Iralvex

Asthma

آسم

Baby Hypnotic, Sedative

ناآرامی و بی خوابی کودکان

شربت بی بی سد Baby Sed

Bacterial Skin Infection

عفونت های میکروبی پوست

محلول کامیلوگل Kamillogol

Benign Prostate
Hyperplasia

التهاب پروستات

قرص و قطره پروستاتان Prostatan

Cracked nursing nipple

ترک سینه

کرم ماموگل Mamogol

Cold Symptom

سرماخوردگی

قرص فیتوکلد Phytocold

کپسول سدامین Sedamin

قطره و ژل سالویزان Salvizan
شربت توسیان Tussian
قرص برونکوگل Bronchogol

کپسول پروسکور Proscor

شربت فیتوگریپ Phytogrip
پماد ب ب کلد Be Be Cold
کرم کلدراب Coldrub
محلول و قرص ایموستیم Immustim
اسپری آلرگل Allergol
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Cold Sores & Zoster

تب خال

ژل ملیسان Melissan

Constipation

یبوست

قرص سنالین Senalin

Depression

افسردگی

قرص پرفوران Perforan

Dermatitis

درماتیت

کرم کالندیت ای Calendit E

Diabetes 2

دیابت نوع2

قرص گلیکوگل Glycogol

Dry Skin

پوست خشک

لوسیون درماگل Dermagol

Dryness of Nasal Tissue

نرم کردن مخاط بینی و جلوگیری از

اسپری نازوفیت Nasophyt

کپسول فیتوالکس Phytolax
پودر فیبروگل Fibrogol
شربت سناگل برای کودکان Senagol

کپسول جین سین Ginsin

خون دماغ
Diuretic

مدر

قرص مدریک Moderic

Eczema

اگزما و خارش پوست

لوسیون گل ایچ Golitich

Erectile Dysfunction

اختالل نعوظ

قرص و قطره آفرودیت Aphrodite

Earwax

گرفتگی گوش ،جهت خروج موم

کپسول پاورگل Powergol
کپسول فیتوتون Phytoton
قطره ایرگل Eargol

گوش
Excessive Facial Hair

موهای زائد صورت

کرم هیرسوتان Hirsutan

Expectorant Antitussive

خلط آور و ضدسرفه

شربت توسیان Tussian

Fever

تب

قرص فیتوکلد Phytocold

Gingivitis

التهاب لثه

قطره و ژل ایرالوکس Iralvex

Hair Loss

شوره و ریزش موی سر

لوسیون آرتمیس Artemis

Halitosis

برطرف کردن بوی بدن دهان

قطره دهانشویه سینامول Cinnamol

Heart Disorder

بیماری های قلبی ،گرفتگی عروق کرونر

قطره استراگل Stragol

شربت پکتوگل Pectogol
شربت توسیان اطفال Tussian
شربت دیاتوسین Diatussin

قطره و ژل سالویزان Salvizan
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Hemorrhoids

هموروئید (بواسیر)

پماد هموروهرب Hemorrhoherb

Hypertension

فشار خون باال

قرص وازوگل Vasogol

High Cholesterol

کلسترول باال

Hot Flashes

گرگرفتگی ،مشکالت دوران یائسگی

Gastroenteritis

گاستروانتریت(زخم و التهاب معده)

Gastric Ulcer

زخم معده

Immunostimulant

محرک دستگاه ایمنی

Indigestion

اختالل هضم

قرص گاسترین Gastrin

Influenza

آنفوالنزا

قرص و محلول ایموستیم Immustim

Inhibitor of Perspiration

کم کننده ترشح عرق

قرص سالویگل Salvigol

Insect Repellent

دافع حشرات

کرم و محلول ریپل گل Repelgol

Insomnia

بی خوابی

کپسول گل اسلیپ Golsleep

Intestinal Gas

نفخ

کپسول کربوگل Carbogol

Irritable Bowel Syndrome
)(IBS
Kidney Stone

سندرم روده تحریک پذیر

محلول آیبروگل Ibrogol

سنگ کلیه

قطره سنکل Sankol

Liver Cirrhosis

سیروز کبد

قرص لیورگل  07و Livergol 047

Menopausal disorders

اختالالت یائسگی

قرص آگنوگل Agnogol

قطره استراگل Srtagol
قرص گارسین Garsin
کپسول لیپوهرب Lipoherb
کپسول تیشوک Tichoke
قرص گارسینGarsin
قرص آگنوگل Agnogol
قرص سویاگل Soyagol
قرص سیمی فوگل Cimifugol
قرص گاسترین Gastrin
قطره گاستروالن Gastrolan
قرص گاسترین Gastrin
قطره گاستروالن Gastrolan
قرص و محلول ایموستیم Immustim
کپسول ایموستیم طالیی Golden Immustim

قرص فیتوکلد Phytocold

قرص و شربت نوراگل Neurogol
کپسول سدامین Sedamin

قرص سیمی فوگل Cimifugol
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قرص سویا گل Soyagol
Menstrual disorders

اختالالت قاعده گی

Menstruation Spasm

کمر درد ماهیانه بانوان

کپسول منستروگل Menstrugol

Migraine

میگرن (سردردهای یک طرفه)

قطره آنتی میگرن Antimigraine

Mind Cognitive
Impairment

اختالالت ادراکی مالیم

Milk Stimulant

محرک ترشح شیردر بانوان

قطره و کپسول شیرافزا Shirafza

Motion Sickness

بیماری حرکت

کپسول زینتوما Zintoma

Muscle Pain

درد عضالت

پماد رزماری Rosemary

Muscle Spasm

اسپاسم عضالت اسکلتی

Nasal Congestion

پرخونی بینی

Mentholated
اسپری آلرگل Allergoll

Nausea/ Vomiting

تهوع و استفراغ

کپسول زینتوما Zintoma

Night terrors

کابوس شبانه

کپسول نوراگل فورت Neurogol fort

Nonalcoholic Fatty liver

کبد چرب غیر الکلی

قرص لیورگل Livergol 047

Obesity

چاقی

قرص اسلیم کوئیک SlimQuick

Oral & Dental Condition

دهان و دندان

Osteoarthritis

استئوآرتریت

Psoriasis

پسوریازیس

قرص آگنوگل Agnogol
کپسول منستروگل Menostrugol

قرص میگراگل Migragol
کپسول ممورال Memoral
قرص جینکوگل Ginkogol

پماد کاپسیان Capsian
قرص روماتوگل Romatogol
اسپری نوروژیک منتوله Neurogic

کپسول سدامین Sedamin

قرص سنالین Senalin
ژل سالویزان Salvizan
محلول ایرالوکس Iralvex
ژل ملیسان Melissan
کپسول فیتوآرتریت Phytoarthrit
ژل فیتوگلوگزآمین Phytoglucosamine
کپسول فلکسی گل Flexigol
پماد کاپسیان Capsian
پماد کاپسیان Capsian
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Post-Menopausal
Symptoms

عالئم بعد از یائسگی

Rheumatoid Arthritis

آرتریت روماتوئید

Sedation

آرامبخش

Sinusitis

سینوزیت

اسپری آلرگل Allergol

Skin Infection

عفونت پوست و نسوج نرم ،ضدعفونی

محلول کامیلوگل Kamilogol

قرص آگنوگل Agnugol
قرص سویاگل Soyagol
کپسول فیتوآرتریت Phytoartherit
قرص روماتوگل Rhumatogol
پماد رزماری Rosemary
قرص و شربت نوراگل Neurogol
کپسول سدامین Sedamin

کننده زخم و جراحات
Skin Rash

بثورات جلدی

Skin Burn

سوختگی پوست

پماد برناگل Burnagol

Sore Throat

درد گلو

قرص لیکوفار Licophar

Sun Burn

آفتاب سوختگی

پماد برناگل Burnagol

کرم کالندیت ای Calendit E
لوسیون درماگل Dermagol

لوسیون درماگل Dermagol
کرم کالندیت ای Calendite E
Supportive Treatment for
Gastrointestinal and
تنفسی و پیشگیری از متاستاز بعد از عمل
Bronchial Cancer and
جراحی
Metastasis
درمان کمکی سرطان دستگاه گوارش و

شربت اودوراتا Odorata

Urticarial

کهیر

کرم کالندیت ای Calendite E

Disinfectant for
Respiratory Tract

ضدعفونی مجاری تنفسی ،درمان

بخور اکالیپتوس Eucalyptus Inhaler

سرماخوردگی

Vaginal Infection

عفونت واژن

کرم مایکوزین Mycozin

Varicose Veins

واریس

کرم و قرص ونوگل Venogol

Vomiting

استفراغ

کپسول زینتوما Zintoma

Weight Loss

کم شدن وزن و افزایش اشتها

کپسول جین سین Ginsin

Weakness, Exhaustion,
Fatigue

خستگی و ضعف قوای جسمی و روحی

کپسول و تونیک جین سین Ginsin
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