
التركيبة الصحية للرجال 



يظهر التقدم فى العمر على الرجال 
بشكل أسرع في البيئة ذات الضغوط 
الشديدة، مما يؤثر ذلك على أدائهم 

الفكرى و الجسدى.

يتم تشخيص 1 من كل 4 رجال ال تتجاوز 
أعمارهم 30 عاًما بمستويات منخفضة 
من هرمون التستوستيرون، و الذى قد 

يؤدى إلى مشاكل صحية خطيرة مثل 
التعب وفقدان كتلة العضالت وضعف 

العظام بل وحتى االكتئاب.

بحلول سن األربعين ، تنخفض مستويات 
هرمون تستوستيرون بشكل متسارع 

طبيعيا، مما يؤثر على خصائص الذكورة 
العامة وصحة القلب وزيادة الوزن 

والصحة بشكل عام.

الحل
هرمون التستوستيرون: الهرمون األكثر أهمية لدى الرجال 

يلعب هرمون التستوستيرون دوًرا هاما في جودة الحياة لدرجة أنه يوصف بجدارة بأنه "ملك 
الهرمونات". وهو أمر مهم لزيادة كفاءة كل من القلب والعظام والعضالت ، والحالة

المزاجية ، والقدرة على التحمل.

كيوأاليف المكمل الطبيعى نباتي المنشأ و المكون من المكونات الطبيعية الفعالة
و المثبت أكلينيكيا أنها تحسن من إنتاج هرمون تستوستيرون في الجسم.

التركيبة الصحية للرجال 



كيوأاليف يستخدم أفضل أكتشافنا
تونجكات آلى عالميا

 Tongkat Ali  بينما تستخدم معظم منتجات
 Q® التجارية مستخلصات األعشاب الخام ، فإن

Alive’s Tongkat Ali Physta®  مصنعة بتقنية 
متقدمة حاصلة على براءة اختراع تستخدم الستخراج 

مستخلص نقي ٪100 يحتوي على الببتيدات الحيوية 
النشطة.  أثبت Tongkat Ali Physta® بأنه أكثر 
فاعلية من تونجكات آلي األخرى المعتادة التي 

يمكنك العثور عليها من على أرفف المحالت. لقد 
ثبت علميا في 17 دراسة أكلينيكية قدرته على زيادة 

إنتاج هرمون تستوستيرون بشكل طبيعي في 
الجسم، و تقديم العديد من الفوائد الصحية األخرى.

ثبت من خالل الدراسات 
البشرية األكلينيكية ان  

فييستا®  له القدرة على1,2: 

47 % زيادة
فى تحفيز التستوستيرون 

73 % زيادة  
فى القوة البدنية

82 % أفضل
فى الحالة المزاجية 

أخالء مسؤولية: تفسير نتائج االختبار تطلب 
وفًقا للمعايير والممارسات والقيود المحددة باالختبار المعتمد.

التدقيق العلمى
تظهر األبحاث أن معظم منتجات الرجال الحيوية في األسواق ملوثة بالمعادن الثقيلة أو المواد الدوائية 

الضارة ، إلحداث تأثيرات فورية. وعلى الرغم من ذلك ، فإن التأثير ليس ممتد المفعول بل يأتي مع آثار 
جانبية خطيرة على الجسم. تعمل شركة3 

QNET على الذهاب بعيدا و الحصول على فعالية 
التحقق المختبرى من جهة خارجية حيادية لضمان 

عدم وجود مواد ضارة محظورة في منتجاتنا. 
يخضع Q Alive إلى ممارسات تصنيع صارمة لضمان 

استخدام جودة المكونات لتحقيق فوائد صحية 
طويلة األمد.

ثبتت نتائجه 
الفعالة فى 17 دراسة 

أكلينيكية منشورة

PHYSTA®
PATENTED 

PEPTIDE
تسجيل براءة االختراع من 

الواليات المتحدة األمريكية: 
B2  7,132,1
تسجيل براءة

االختراع األوربية: 
B1  1,313,491

التحقق 
المختبرى 

من جهة خارجية 
حيادية
ال وجود 

لمواد ضارة ممنوعة



فوائد أستعمال كيوأاليف
يعزز القوة   •

يحافظ على قوة العضالت وكثافة العظام   •
يحد من تراكم الدهون بالجسم   •

يحسن من شكل الجسم و معدل الحرق    •
يعزز الدورة الدموية و قدرة التحمل  •

يحسن الحالة المزاجية و يقلل من آثار الضغوطات  •
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تناول 2 كبسولة يوميا لمدة 5 أيام متتالية
، و يليها يومان راحة.

للحصول على أفضل النتائج ، تناوله بعد
وجبة العشاء.

استعمل كود QR مسحا من اجل 
تنزيل أحدث أصدارات مصادر 

التسويق الدعائية الخاصة بمنتجات 
اليفكوود LifeQode. العديد من 

اللغات المتاحة.

او اضغط علي اللينك الموضح
� � � � � � ��� � � � � � � � � � � � � � � � � ��  � � � � � 
 � 	� � � � � � � � � �

فييستا® تونجكات آلى

المكونات األساسية

بالك ماكا 

تريبولوس تيريستريس عشبة مقرنة الجدى

كيفية األستعمال

المراجع:
1. Tambi M.I.B.M., Imran M.K. and Henkel R.R. (2012) Standardised Water-soluble Extract of Eurycoma longifolia, Tongkat Ali, as Testosterone Booster 

 for -Managing Men with Late-Onset Hypogonadism. Andrologia, 226-230.
2. Bagchi, D., Preuss, H. G., & Swaroop, A. (2016). Nutraceuticals and functional foods in human health and disease prevention. Baco Raton:  CRC Press.

3. W. Steven Pray. (2007). Dangers of Sexual Enhancement Supplements. 2007;32(8):10-15. Retrieved from https://www.medscape.com/viewarticle/562177

يرجى زيارة www.qnet.net لمزيد من المعلومات والمراجع

إخالء المسئولية: كيوأاليف ال يهدف الى عالج أو تشخيص أو منع أي حالة طبية. النتائج الفردية قد تختلف.
أخالء المسؤولية: هذا المنتج غير مخصص لألستعمال فى ماليزيا



Exclusively available from

اكتشافنا

بل مختبر حيادى لضمان عدم وجود مواد ضارة ، تعمل هذ تمت المصادقة عليه من ق�
      التركيبة عل� السبب األصل� للمش�لة، وذلك باستخدام الم�ونات الطبيعية النباتية لتحسين

إنتاج هرمون التستوستيرون ف� الجسم بش�ل طبيع� لضمان صحة الرجل بش�ل عام.

النتائج
 • يعزز القوة والقدرة عل� التحمل

• يحافظ عل� كتلة العضالت وكثافة العظام
• يقلل من تراكم الدهون ف� الجسم

• يحسن من ش�ل الجسم ومعدل الحرق
• يحسن الدورة الدموية والصحة الذكورية

• يحسن الحالة المزاجية ويقلل من اإلجهاد

PHYSTA® فييستا
 ثبت فعاليته ف� 17

 دراسة أكليني�ية
منشورة

US Patent: 7,132,117 B2
EU Patent: 1,313,491 B1

PATENTED 
PEPTIDE

 تم اختباره ف� مختبر
  حيادى

 ال وجود لمواد
محظورة ضارة

الحقائق
يتم تشخيص شخص واحد من كل أربعة رجال ال تزيد 

ا بانخفاض معدل هرمون تستوستيرون  أعمارهم عن 30 عام�
، مما قد يؤدي إل� مشاكل صحية مثل األرهاق وفقدان كتلة 

العضالت وضعف العظام بل حت� االكتئاب.

تونج�ات آل� ® Tongkat Ali Physta الحاصلة عل� براءة اختراع ، عبارة عن  
مستخلص Tongkat Ali النق� ٪100 مع الببتيدات النشطة بيولوجي�ا ، خضعت إل� 17 
دراسة أكليني�ية إلثبات معدل االمتصاص العال� وقوة التأثير و الفعالية مقارنة بالمنتجات 

الت� تستخدم الخالصة الخام.

• 

• 
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1. Tambi M.I.B.M, et al. (2012) Standardised Water-soluble Extract of Eurycoma longifolia, Tongkat Ali, as Testosterone Booster for -
    Managing Men with Late-Onset Hypogonadism. Andrologia, 226-230.
2. Bagchi D, et al. (2016). Nutraceuticals and functional foods in human health and disease prevention. Baco Raton: CRC Press.
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"بعد أن بدأت تناول Q Alive ، شعرت بأحساس القوة بش�ل أكبر من ذي قبل من حيث قدرة  
العضالت ف� يدي وساق�. أصبحت ل� قدرة تحمل أعل� و صبر عل� تحمل المجهود" 

أنتون� ليويسليل� 

ا لمعايير وممارسات وقيود االختبار المعتمدة. *  نتائج االختبار تفسر وفقً
إ

خالء مسؤولية:
ال يهدف هذا المنتج إل� تشخيص أو التعامل مع أو عالج أو منع أي حالة طبية.

ا لالستخدام ف� ماليزيا هذا المنتج ليس مخصص�

"لقد أستعملت Q Alive لمدة 3 أيام أثناء مؤتمر V-Malaysia ، وشعرت بالقوة وتم�نت من البقاء 
ا و ب�امل طاقت� عل� الرغم من أنن� كنت أعمل عل� جدول زمن� محموم طوال الحدث" نشيطً

أبهيناف شارما , الهند

 ، Q Alive لقد استخدمتها شخصيا ، وثق بي ، أنها تبدأ ف� العمل خالل 3 أسابيع من استخدام"
ستدرك أن قدرتك عل� التحمل أفضل وأقوى من المعتاد"

فينتياراجا , ماليزيا

المراجع: 

  Tongkat Ali Physta  �تم أكليني�يا أثبات ان تونج�ات آل
تحسن من مستوى هرمون التستوستيرون للرجال (+ ٪47) ، وقوة 

العضالت (+ ٪73) ، والحالة المزاجية (+ ٪82) والصحة الذكورية 
(+ ٪91) ف� خالل شهر واحد * [1] ، [2 ]



حام� خالياك

الحقيقة
ا بعد  يتراجع إنتاج الجلوتاثيون ف� الجسم بش�ل كبير مع تقدم السن؛ مما يجعلنا عام�

عام عرضة لجميع أنواع األمراض.

اكتشافنا[١]
تعمل تقنية "السيستين"، المحمية ببراءة اختراع ف� الواليات المتحدة األمري�ية، عل� 

تحقيق أعل� معدل امتصاص؛ مما يجعل تركيبة األحماض األمينية هذه والمجربة 
إكليني�ي�ا تتفوق عل� مثيالتها من تركيبات الجلوتاثيون المتوفرة ف� األسواق*

Exclusively available from



"ظل جهاز المناعة لدي قوي�ا بعد استعمال EDG3 عل� الرغم من أن� لم أنم أكثر 
من ٤ ساعات ف� الليلة الواحدة."

DONNA IMSON-LECAROZ
V PARTNER

"EDG3 منتج رائع، وكذلك Kenta. تحسن وزن� وضغط دم� بش�ل كبير 
ا لشركة QNET عل� توفير هذه  خالل ٦  أشهر بعد تناول هذين المنتجين. ش�ر�

الم�مالت  الرائعة ف� حيات�."

DAVID SHARMA
V PARTNER

"بفضل EDG3، قل� عدد المرات الت� كنت أصاب فيها بالمرض ف� العام بش�ل 
ا من ذي قبل." كبير، وأصبحت قدرت� عل� التعاف� من المرض أفضل كثير�

YASIR KHAMIS
ASSOCIATE V PARTNER

النتائج:
•  تقوية جهاز المناعة وتخفيف حدة أعراض األنفلونزا والحساسية

•  العمل عل� زيادة معدل التخلص من السموم وحماية ال�بد من السموم الضارة
•  تنظيم مستويات الس�ر ف� الدم

•  تس�ين آالم الظهر والمفاصل بفعالية
•  المحافظة عل� نضارة البشرة وتقليل آثار التصبغ والتجاعيد وحب الشباب

•  تعزيز قوة الذاكرة والمساعدة عل� التركيز
•  استقرار ضغط الدم وتقليل اإلجهاد التأكسدي

المرجع:
Sinha-Hikim, I, Shen R, Lee, P., Crum, A. and Norris, K .1. (٢٠٠٨). تقييم المركبات المسؤولة عن تعديل معدل عملية األيض 

J Invest Med, Vol. 56 (1), 103-267 .وتفاعل الخلية تجاه اإلجهاد التأكسدي

ا للمعايير والممارسات والقيود والظروف الت� تم إجراء هذه االختبارات فيها. * يجب مراعاة نتائج االختبارات وفقً

إخالء المسؤولية القانونية:
ا من جانب شركة QNET فيما يتعلق بنتائج  ا أو توقع� ل ضمانً ش��� ا تجربة الجميع مع منتج EDG3، وال تُ ل تمام� مث�ّ الشهادات الواردة أعاله ال تُ

م EDG3 لتشخيص أي حالة مرضية أو عالجها أو الوقاية منها. استخدام أي فرد للمنتجات. ال ي�ستخدَ

.www.qnet.net يرج� زيارة موقع
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الحقيقة
يقلل الشعور بالجفاف من كفاءة الجسم باإلضافة 

إل� التسبب ف� عدم التركيز والتعب.
اكتشافنا

تركيبة خاصة تم اكتشافها ف� الواليات المتحدة 
األمري�ية تعمل عل� خلق أحد أعل� التركيزات 

للهيدروجين حيث يصل التركيز إل� ٢٫٠ جزء ف� 
المليون.

Exclusively available from



النتائج[١] 
•  زيادة الشعور بصفاء الذهن والتركيز

•  منع الشعور باإلرهاق والعمل كمعزز فوري للطاقة
•  تعزيز قوة األداء الرياض� والمساعدة عل� التعاف� بسرعة

•  تحويل الجذور الحرة المنتقاة إل� مياه
•  زيادة إماهة الخاليا

المرجع:    
 Ishibashi, T., et al., Consumption of water containing a high concentration of molecular hydrogen reduces .١

oxidative stress and disease activity in patients with rheumatoid arthritis: an open-label pilot study (يعمل استهالك 
المياه المشتملة عل� تركيز عالٍ من الهيدروجين الجزيئ� عل� تقليل اإلجهاد التأكسدي وتقليل أثر المرض عل� مرض� التهاب المفاصل الروماتيدي: 

.٢٧ .p :(١)٢٠١٢. ٢ ,Medical Gas Research .(دراسة تجريبية مفتوحة التسمية

إخالء المسؤولية القانونية:
ال تهدف منتجات QNET لتشخيص أو عالج أو منع أي حالة مرضية.

.www.qnet.net يرج� زيارة موقع
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Exclusively available from

التركيبة الفعالة 
واآلمنة لفقدان الوزن

الحقيقة 
تزيد السمنة من مخاطر اإلصابة بداء الس�ري وأمراض القلب ومرض ال�بد 

الدهنية والفصال العظم� وغيرها من األمراض المتعلقة بأنماط الحياة.



اكتشافنا[١]
تعمل تركيبة القهوة الخضراء عل� تقليل الشعور بالجوع 

بنسبة ٧١٪ وإعاقة امتصاص المواد ال�ربوهيدراتية بنسبة ٣٣٪*.

النتائج
•  المساعدة ف� تقليل دهون الجسم وفقدان الوزن باستخدام م�ونات طبيعية

•  زيادة الشعور بالشبع وتقليل اإلحساس بالجوع 
•  تقليل امتصاص السعرات الحرارية ومنع ارتفاع مستوى الس�ر

•  تحفيز نمو الب�تريا النافعة من أجل صحة الجهاز الهضم�

"إن أفضل هدية منحتن� إياها قهوة Qafé ه� الثقة بالنفس. فلم أعد أرتدي 
المالبس الت� تستر عيوب جسم�، ول�ن أصبحت أرتدي المالبس 

الت� تظهر جمال�."

KALAI MANIKAM
ASSOCIATE V PARTNER

"أنا أشرب Qafé كل صباح، وهو لذيذ ويساعدن� ف� الحفاظ عل� وزن� 
وتحسين أداء جهازي الهضم�. Qafé منتج رائع ينبغ� أن يتناوله الجميع."

ROSLI ISMAIL
ASSOCIATE V PARTNER

.www.qnet.net يرج� زيارة موقع
المراجع:

١. Guerin-Deremaux, L., et al. (٢٠١٣). تأثير االستجابة لجرعة من األلياف القابلة للذوبان، نيترويز، عل� امتصاص الطاقة ووزن الجسم 
    والدهون ف� البشر. السمنة داء العصر.

* يجب مراعاة نتائج االختبارات وفقًا للمعايير والممارسات والقيود والظروف الت� تم إجراء هذه االختبارات فيها.

إخالء المسؤولية القانونية: 
ل ضمانًا أو توقع�ا من جانب شركة QNET فيما يتعلق بنتائج  الشهادات الواردة أعاله ال تُمثِّل تمام�ا تجربة الجميع مع منتج Qafé، وال تُش��

استخدام أي فرد للمنتجات. ال ي�ستخدَم Qafé لتشخيص أي حالة مرضية أو عالجها أو الوقاية منها.
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NATURAL ANTI-AGEING FORMULA INSPIRED BY THE OKINAWA DIET

الحقيقة
يؤدي انخفاض إنتاج هرمون الشباب ف� جسدك إل� حدوث 

الشيخوخة المب�رة.

اكتشافنا[١]
تركيبة مستوحاة من نظام حمية أوكيناوا وتتمتع بالقدرة عل� تعزيز اإلنتاج 

الطبيع� لهرمون النمو البشري (HGH) ف� الجسم.

تركيبة طبيعية مقاومة
للشيخوخة مستوحاة من

نظام حمية أوكيناوا

Exclusively available from



النتائج:
• مثبت علمي�ا تعزيزه لمنع ظهور عالمات التقدم ف� السن بنسبة ١٢٠٪*

• بشرة ساطعة وشعر أكثر كثافة

المراجع:
١. Dr Alfred Libby MD. (٢٠٠٧). دراسة تمهيدية ف� تقييم دور مسحوق أوكيناوا ف� النظام الغذائ� لمقاومة الشيخوخة ‑وأعراض االنتكاس 

المرتبطة.

* يجب مراعاة نتائج االختبارات وفقًا للمعايير والممارسات والقيود والظروف الت� تم إجراء هذه االختبارات فيها.

.www.qnet.net يرج� زيارة موقع
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الحقيقة
األطفال أكثر عرضة للمخاطر الصحية الموجودة بالبيئة المحيطة بهم [1].

وزد عل� ذلك أن األطفال، عل� عكس البالغين، ال يدركون هذه المخاطر، وال يتح�مون 
ف� البيئة المحيطة بهم، وغير قادرين عل� تحديد الخيارات الت� تعمل عل� حماية 

صحتهم والحفاظ عليها.

اكتشافنا
تعمل التركيبة - المحمية ببراءة اختراع من الواليات المتحدة األمري�ية والم�ونة من 
أحماض أمينية - عل� تعزيز إنتاج الجلوتاثيون ف� الجسم وإنتاج مضادات األكسدة 

الت� تقوم بتقوية جهاز المناعة.

النتائج
•  تقوية جهاز المناعة للوقاية من اإلصابة باألنفلونزا ونزالت البرد 

•  تحسين ذاكرة الطفل وزيادة تركيزه واستيعابه العقل� 
•  تقوية اإلبصار 

•  الحفاظ عل� جهاز هضم� صح� 
•  الحماية من الملوثات وأضرارها 

المرجع:
/http://www.who.int/ceh/risks/en  .١

إخالء المسئولية القانونية: 
�ل ضمانًا أو توقع�ا   ّل تمام�ا تجربة الجميع مع منتج EDG3 للصغار، وال تُش�� الشهادات الواردة أعاله ال تُمث�

من جانب شركة QNET فيما يتعلق بنتائج استخدام أي فرد للمنتجات.

"طفل� يحب EDG3 للصغار بشدة، بفضل قوامه ال�ثيف وطعمه اللذيذ."
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الواقع
يتسبب ضعف جهاز المناعة والقلب 

واألوعية الدموية ف� تعرضنا 
باستمرار لمخاطر اإلصابة بالزكام 

واالنفلونزا والسعال.

عصارة أوراق الزيتون من أجل 
الحفاظ عل� الحالة الصحية 

المثالية للقلب والمناعة

Exclusively available from



اكتشافنا
خالصة أوراق الزيتون تحتوي عل� البوليفينوليك أكثر من زيت الزيتون الب�ر 

الفاخر بـ٤٠ مرة

النتائج
•  يعزز وظائف القلب األساسية

•  يدعم نظام القلب واألوعية الدموية الصح�
•  يقلل من تصلب األوعية الدموية وااللتهابات

•  يقوي الجهاز المناع� لم�افحة الزكام واالنفلونزا

TG KINTANAR
V PARTNER

لقد اعتدت عل� تناول Olé مع عائلت� لسنوات وكنا نتناوله كلما شعر أي 
واحد منا بأعراض سعال أو حم�. إن تناول ملعقة واحدة من Olé لبضعة 

أيام سيمنع بالتأكيد هذه األعراض من التطور لألسوء.

إخالء المسؤولية:
** إن الشهادات الواردة أعاله ال تمثل تجربة كل شخص للمنتجات المشار إليها، وال تش�ل ضمانا أو 

توقعاً ألي جزء من QNET فيما يتعلق بنتائج استخدام أي شخص لهذه المنتجات. ال تهدف منتجات 
QNET لتشخيص أو عالج أو منع أي حالة مرضية.
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