


". הטוב מסוגו"אשר מסמלת את המרדף אחר , הוא אמת המידהARIIXחותם האישור של 
,  אתם בוחרים במוצרים המובילים בעולם ובשלוות נפש, ARIIXכאשר אתם בוחרים 

.מרמת הרכיבים והנוסחאות ועד לייצור, שמקורה בבדיקות מחמירות של כל המותגים שלנו

חותם הזהב



תעודות/אישורים



ARIIXמחקר מעמיק. רצינית בכל הקשור למדע ולסטנדרטים העומדים מאחורי מותגיה  ,
כאשר המדענים  , בקרת איכות ואמצעי בטיחות משולבים ביצירה של כל אחד ממוצרינו

כדי להבטיח את הערך , ומפתחי המוצרים שלנו פועלים על פי תהליכים מדוקדקים
.  והיתרונות הגבוהים ביותר ללקוחותינו

".הכבוד העצמי שלנו מבטיח לכם שלוות נפש"
ל ומייסד"מנכ, ר פרד קופר"ד—

איכות מעולה  



Informed-Sport מצהירה כי כל אחד מהתוספים וחומרי הגלם
,  עברו תהליכי אימות קפדנייםInformed-Sportהנושאים את הלוגו של 

.כדי להבטיח שהמוצרים אינם מכילים חומרים אסורים

INFORMED-SPORT
תזונת ספורט עולמית

Informed-Sport:
מובילה עולמית  , LGCמבטיחה שכל אצווה נבדקת על ידי מעבדות •

בשירותי מעבדה  
הזמינים לציבור הרחב, מפרסמת אישורים באינטרנט•
, Optimal-V ,Optimal-M ,Vináli: המוצרים המאושרים עד כה•

Magnical-D ,Omega-Q ,Biopro-Q ,Restoriix ,Rejuveniix  ,
Moa ,הטיפות ליום והטיפות ללילה



NSF International  מוכר בגוף העצמאי המוביל באישור תוספי
תהליך האישור הקפדני שלו כולל בקרות קבועות  . ב"תזונה בארה

.תיעוד בדיקות ובדיקות מוצרים תקופתיות, במפעלי הייצור

NSF:
מבטיח שהמוצרים מכילים  מה שהם אומרים שהם מכילים•
מאמת שתהליכי הייצור עומדים בסטנדרטים המחמירים של  •

GMP-ה
Optimal-V ,Optimal-M: המוצרים המאושרים עד כה•

Vináli-ו

NSF INTERNATIONAL
CERTIFICATION®



PDR
 ’Physiciansנודע בשם , כאשר יצא בדפוס, במקור(PDR-ה

Desk Referenceידוע בשם , כאשר הוא אינטרנטי, וכעת
Prescriber’s Digital Reference( ,  הוא רישום שנתי של תרופות

אשר מיועד לספק לרופאים את  , מרשם ומוצרי בריאות נוספים
.המידע הנדרש לשם כתיבת מרשמים

,  Optimal-V: הםPDR-אשר רשומים בARIIXמוצרי 
Optimal-Mו-Vináli.



CONSUMERLAB.COM®
ConsumerLab.com, LLC  הוא הספק המוביל של בדיקות מעבדה

שעוזרים ללקוחות ולמומחים בתחום הבריאות  , עצמאיות ומידע
.  לזהות את מוצרי הבריאות והתזונה האיכותיים ביותר

Consumer Lab:
מאמת את הטענות הרשומות על התוויות  •
מפרסם באופן גלוי את התוצאות שקיבל  •

הסטנדרטים לאיכות שלו/והקריטריונים
בהתבסס על נטילת  , חודשים12מבצע בדיקות סמויות בכל •

שנרכשות בשוק הפתוח, דוגמיות מקריות
,  Vináli ,Omega-Q ,Biopro-Q: המוצרים המאושרים עד כה•

הטיפות ליום והטיפות ללילה



ENVIRONMENTAL WORKING
GROUP (EWG) VERIFIED™

,  דופן-חותם אישור יוקרתי זה מוקיר סטנדרטי טוהר ובטיחות יוצרי
מאמת כי המוצרים נטולי רעלים או כימיקלים מזיקים וכי תהליכי  

.הייצור של החברה עומדים בקריטריונים מחמירים

EWG:
מהווה את המשאב הציבורי הטוב ביותר למידע אודות  •

כימיקלים רעילים בתעשיית מוצרי היופי והטיפוח האישי
סרום למיצוק  , קרם לילה מזין: המוצרים המאושרים עד כה•

קרם הבהרה ותיקון כתמים כהים, ושיקום מידי



תנאי ייצור  
)GMP(נאותים 

תנאי הייצור הנאותים הם דרכי התנהלות מומלצות על ידי סוכנויות  
תוספים  , השולטות באישור והנפקת רישיונות לייצור ומכירה של מזון

קווים מנחים אלה מהווים את הדרישות בהן חייב לעמוד יצרן של . ותרופות
על מנת להבטיח שהמוצרים באיכות  , מוצרים פרמצבטיים או של מזון

.גבוהה ואינם מהווים סיכון

דבר , FDA-ב תובע מיצרני תוספי תזונה להירשם ב"החוק בארה
.  לבצע ביקורות אודות תנאי הייצור הנאותיםFDA-המאפשר ל

.GMP-מיוצרים על פי הARIIXכל מוצרי 



אישור הארנב המקפץ
מכריזה בגאווה  , המוכרת בעולם כולו, תוכנית הארנב המקפץ

על מסירותה לתהליכי ייצור וחומרי גלם בטוחים וידידותיים  
.לבעלי חיים

PETAיופי ללא ארנבים
ARIIX, מתוך מחויבות עמוקה שלא לנהל ניסויים בבעלי חיים

היא אחת מחברות המכירה הישירה המעטות אשר יכולות  
.לשאת בגאווה את הלוגו של תוכנית היופי ללא ארנבים

.ARIIXאישורים אלה ניתנו לכל מוצרי 

CRUELTY-FREE
ללא ניסויים בבעלי חיים



שונותבכשרויותאישורים על עמידה 
:המוצרים שלנו מאושרים על ידי

Earth Kosher Islamic Services of America 
(ISA)

Islamic Services of the 
Washington Area (ISWA) 

PureNourish
Power Boost

Beauty Boost

Optimal V&M ,Vináli  ,
Restoriix ,Rejuveniix  ,
Biopro-Q ,Omega-Q  ,

Moa ,PureNourish ,Power
Boost ,Beauty Boost  ,

Body Silk ,Eye Effects 3 ,
Peptide Plus ,Skincerity

הטיפות ליום
והטיפות ללילה

Scroll-K

Restoriix



.מעבדות אלה מבצעות את הבדיקות הכלליות של המוצרים לשם אישורם

MICROCONSULT LABS

בדיקות–שותפים אסטרטגיים 



טוהר  , ביניהן זהות, מעבדות אלה מאמתות את הטענות הרשומות על גבי התוויות
.ויעילות של המוצרים

MICROCONSULT LABS

–שותפים אסטרטגיים 
טענות על גבי התוויות



מחקרים קליניים וכן
בדיקות לטיפוח העור

בדיקות רכיבים מזינים

בדיקות גלוטן גליקמיותבדיקות 

–שותפים אסטרטגיים 
בדיקות מיוחדות

כגון בדיקות להימצאות גלוטן  , מעבדות אלה מבצעות בדיקות מיוחדות
.גליקמייםוערכים 



השותפים שלנו עומדים בסטנדרטים הגבוהים ביותר ובאישורים  
.המחמירים ביותר הקיימים בתעשייה

אישורים וסטנדרטים נדרשים



https://www.youtube.com/watch?v=idb_-wdsFqM&feature=youtu.be
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