
 

אני ממליצה על תוספים מחברת נוטרידין. אלה המוצרים שדוקטור תל אורן ממליץ עליהם וממנו למדתי על 

 ערכם הבריאותי. 

  Nutri-Dyn  חברת
 

 דין?-למה נוטרי •

צרי , עושה שימוש נרחב במו*את שיטות הטיפול שלו אני מיישמתוש עברתי הכשרהאצלו דוקטור עדיאל תל אורן, ש .א
להציע מטפלים בתחום הרפואה הפונקציונאלית דין וגורס כי מוצרים אלה הם מהטובים, שיש ביכולתם של -נוטרי חברת

 . למטופליהם

דין מובילה במחקר ופיתוח של פרוטוקולים טיפוליים ונוסחאות של תוספים טבעיים וצמחי מרפא. החברה -חברת נוטרי .ב
טף חומרי לימוד, מידע על מחקרים חדשים ועל שיטות טיפול מקיימת קשר רציף עם המטפלים ואף מספקת באופן שו

חדשות. היא עושה זאת באמצעות קורסים, התכתבויות וגם בסמינרים הנערכים און ליין. החברה גם מאפשרת למטפלים 
על  , בחזית הידעהחומר המתקבל מהחברה באופן שוטף מעמיד אותי לקיים קשר עם מומחי החברה לצורך התייעצות.

 , הרבה לפני שהן הופכות לנחלת הכלל. לטיפולשניות דגישות ח םדרכים טבעיות לטיפול ומאפשר לי להציע למטופלי

דין. להלן תשובתי: -פעמים רבות אני נשאלת באם לא קיימים  בארץ תוספים בעלי אפקט דומה לזה של תוספי נוטרי .ג
: שוק תוספי המרפא הוא שוק ענק בו מתחרות חברות רבות אני ממליצה על תוספים בארץ. אך עליכם לדעת –כשניתן 

מספור על כיסו של המטופל. לצערנו, לא כל התוספים נולדו שווים. ידועים מקרים בהם תוספים בעלי אותו השם שהיו 
מושתתים על חומרי גלם נחותים, ייצרו פגעים בריאותיים קשים ובלתי הפיכים. חומרי הגלם שבהם נעשה שימוש, 

איכותי קבעו באם המוצר הנרכש הינו מוצר הם אלה שת הייצור, הרכבי הפורמולות והידע העומד מאחורי ייצורם שיטו
 או נחות.   

בגין הכשרתי זו אצלו העניק לי דוקטור תל אורן הרשאה לטפל בשיטותיו. ניתן לראות את ההרשאה בקישור *
Kleitman-/israel.ecopolitan.com/Tamihttp:/ 

 

 דין? -כיצד ניתן לרכוש את מוצרי נוטרי •

תמי קלייטמן היא ספקית מורשית של מוצרי . החברה שאושרו על ידי ספקים מורשיםבאמצעות  מפיצה את מוצריהדין -נוטרי
דין וכיום ניתן -ריאת אתר נוטם בתוך האתר שלהלהטמיע דוקטור לו ולתמי ל אפשרה דין-. חברת נוטרידין-חברת נוטרי

  ובת:דוקטור לו ושל תמי בכתדין ישירות מהאתר של -לרכוש את מוצרי נוטרי

https://cleitman.wixsite.com/website-9/nutri-dyn-new-in-our-site 

 .(באופן עצמאי הנחה תינתן למזמינים ישירות באתר 10%) 

 מתבצעת ההזמנה? כיצד •

 : מוצרים באתרשתי דרכים להזמין 

 (למי שאינו מתמצא באנגלית ם)מתאי: תמי המבוצע על ידיהזמנה סיוע ב

 פולמחיר המוצרים יתוסהמוצרים יירכשו במחיר מלא, כפי שהוא מופיע באתר החברה. תמי תבצע עבורך את ההזמנה.  .א
 ודמי משלוח. מע"מ 

 יימסרו על ידך פרטי כרטיס האשראי לחיוב.  ביצוע ההזמנה לשם .ב
 התקשורת עם החברה ומעקב אחרי החבילה יבוצעו על ידי תמי. 

 

 10% בגובה של הנחה להמרפאה  יבהזמנה עצמאית זכאים מתרפאי)מומלצת(:  - ת/עצמאית על ידי המטופל זמנהה
 . ממחיר המוצרים

 :שימו לב

  . ההזמנהעם סיום משלוח  דמייתוספו מחיר ההזמנה ל •

http://israel.ecopolitan.com/Tami-Kleitman
https://cleitman.wixsite.com/website-9/nutri-dyn-new-in-our-site


 

ום של מע"מ ומכס. התקשורת עם החברה ומעקב אחרי בעת שחרור החבילה יידרש תשל ,בהגעה לארץ •
 החבילה יבוצעו על ידי המזמינים. 

 

 כיצד לבצע הזמנה עצמאית

 כדי להזמין תוספים בנוטרידין צריך לפתוח חשבון. )פעולה חד פעמית שתאפשר לכם להזמין מוצרים מעתה ואילך(. 

 כדי לפתוח חשבון יש לנקוט בצעדים הבאים: 

 בלינק הבא:   מוטמע ישירות באתר שלנו()להיכנס לאתר נוטרידין 

https://cleitman.wixsite.com/website-9/nutri-dyn-new-in-our-site 

 צים לביצוע ההזמנות באתר.הנחו COOKIESמופיעה הודעה על שימוש ב ורה העליונה בש  בדף שנפתח

  

 Acceptחוץ על לל כםעלי

 לא תוכלו להזמין מוצרים. כדי לבצע הזמנה. בלעדיה הסכמתכם נחוצה אך דעו כי  Declineכימים לחצו על אינכם מסאם  –הערה 

 create accountבשורה הבאה לחצו על 

 

 

 Patient registration יפתח עמוד להרשמה

 

 וללחוץ על יש למלא את הפרטים 

Submit 

בצורה  ותשלח לכם מייל לאישור. מעתה תוכלו להיכנס לאתר ולהזמין תוספיםם כשלהחברה תקבל את פרטי ההרשמה זהו! פשוט וקל. 

 . שמכםתחת עצמאית 

 הערה: 

https://cleitman.wixsite.com/website-9/nutri-dyn-new-in-our-site


 

  remarksלאחר שמילאתם את פרטי ההזמנה ואת פרטי כרטיס האשראי, לפני שליחת ההזמנה, בשדה של   .1

 הנחה:  10%ב  הקפידו להכניס את המשפט הבא כדי לזכות

Tami Cleitman has agreed to a 10% discount on self ordering. Please apply to this order.  

 יש לקחת בחשבון בקבלת התוספים בדואר יש לשלם מכס.   .2

 

 דין )מתורגם מאתר החברה( -על חברת נוטר
 

החברה מוכרת כאחת החברות היצרניות והמשווקת הגדולים ביותר  .נחשבת לאחת החברות המובילות בתחום הבריאות Nutri-dyn חברת
של מוצרים  ניהםיב יצרנים מובילים בעולם 30-מ יותרשל ם משווקים מוצרי Dynamics-Nutritionמוצרים ייחודי,  לקובעולם. מעבר 

 עוד חברות מובילות. ו Progressive-LAB ,Biocodex ,Dynamic-Nutritioal  Himalaya, העולמית metagenics חברת

טיפוליות ן מציעות הן נוסחאות רוב הנוסחאות והמוצרים שהדין ומטג'ניקס עובדות אך ורק עם מטפלים ורופאים מוסמכים כי -חברת נוטרי
  .ומצריכות ייעוץ והכוונה בהתאם

מסוגלים כדי שאלה יהיו  אנשי מקצוע בתחום הבריאותולחנך איכות גבוהה ביותר בתוספי תזונה  לשווק המטרה העיקרית של החברה היא
 .םהחייאת איכות  סייע להם לייעלם ולהמטופלישל  םאת בריאות שפרל

 סגנון חיים,לשיפור  ,לחינוךצורך , המחלות כרוניותנגרם כתוצאה מעלייה בשכיחות בתקופה שבה אחוז גבוה של עלויות שירותי הבריאות 
 , גדל פי כמה וכמה. טיפול בעזרת תוספי תזונה מקצועייםלונה נכונה ותזל

ת במוצרי הבריאות שהם מפתחים. לרשות הצוו להשיג איכות אמיתיתשמטרתם  נים,מדעיש צוות מדעי ייעודי המאויש על ידי  Nutri-Dynב 
  משוכללים, שכמותם כמעט ואין בנמצא בשוק.  ציודו מעבדות עומדים

Nutri-Dyn  חמשת בקיום באדיקות  ובקתד והיא ום שירותי הרפואהבתחבלבד היא חברת התזונה היחידה המוכרת למקצוענים
 :המזוהים ביותר עם איכותהתקנים 

1. GMP – ( סימן האיכות האולטימטיבי )מתקן הייצור "אם זה כתוב על התווית, זה גם נמצא בבקבוקמבטיח כי "תנאי ייצור נאותים .
-ו (NSF) קרן התברואה הלאומית' (NPA) 'מטעם 'האגודה למוצרים טבעיים (GMP) של החברה מוסמך לתנאי ייצור נאותים

זוהי דרך בטוחה לדעת  על מנת להבטיח את תקני האיכות הגבוהים ביותר. (TGA) 'המוצרים התרפויטיים של אוסטרליה 'מינהל
 .שאתם מקבלים בדיוק את הדבר שעליו אתה משלמים

 .לאף חברת תוספי תזונה מקצועית אין את כל האישורים הללו. לרבות מהן אין אפילו אישור אחד

  .רכיבים נבדקת בדרגות רבותזהות המ – מרכיבים טהורים .2
 גלם ולאחר מכן בודקים כל אחד מהםה ימרכל חאת מבודדים   Nutrition-Dynamicsב ויעילות, ,יסודיות איכותלהבטיח כדי 

על ידי על ומעבר לבדיקות הנדרשות מ –בדיקות נוספות עוברות , רגישים במיוחדאו מתכלים  רכיבים המכילות. נוסחאות בנפרד
 כדי להבטיח מוצר ,סופי נבדקים שובהמוצר ה מרכיבי כלבמטרה להבטיח איכות, אמצעי בטיחות נוסף וכ'מינהל המזון והתרופות'. 

 סופי טהור. 
 .אינה ניתנת לתחרותNutri-Dyn תשומת הלב המוקדשת לפרטים בחברת 

 לא תיווצר נוסחה בלעדיהם. אחר סקירהנקבעת לרכיבים הבטיחות  .3
מבלי רכיב אף להשתמש באינה מעזה  Nutri-Dyn וחברת  בספרות המקצועיתהרכיבים בכל תוספי התזונה נחקרת  חותיבט

הקשורים לרכיבים  אלפי פרסומים מדעייםממידע לרכז  ר שתפקידו צוות מחקמפעילה  Nutri-Dynשביצעה מחקר מקיף לגביו. 
 בהם עומדת החברה לעשות שימוש. 

 מטופליםעל  הערכות קליניותביצוע  :לבטוח בהם שרשאפחיזוק נוסף למוצרים  .4
על מטופלים אמיתיים. 'מרכז  משפיעראות איך הוא האפקטיביות ובטיחות של מוצר תזונה היא ללהראות הדרך הטובה ביותר 

 מאוישת עלתוך מפעלית. הקליניקה קליניקה  ינוה  Metagenics של זרוע המחקר הקליני – (FMRC) 'המחקר לרפואה תפקודית
גם עורך ניסויים   FMRC-. המידת יעילותם אתרופאים מקצועיים המסייעים בקביעת מדיניות הרכבת המוצרים ומודדים גם די י

 (.Peer Reviews) ."ידי עמיתים-ביקורת עלהמבצעים "בכתבי עת נחשבים  רסמופושחלקם קליניים 

 מסוגםהטובים מוִמתקנים  ניםצוות מדע .5
יש את אחד   Nutri-Dyn לחברת .משל עצמה של אנשי מקצוע רפואיים וטכניים ייעודייםחברת תזונה מקצועית יש צוות לא לכל 

 .ואחרים MD, PhD נושאי תואר –המדעיים הגדולים ביותר מהצוותים 

 .בסביבה קלינית הדומה לזה שמושג , יכולה להציע ידע מיד ראשונהזה,  שוקאחרת בפלח אחת חברה לא אף 
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 (MetaProteomics) פרוטאומיקה-, כגון מעבדות המטהבתחום , מהמתקדמים מעבדות המחקרו, בנוסף, מתקנים יש Nutri-Dyn חברתב

 .התבטאות גניםעל לבדיקת ההשפעות של חומרים מזינים על חלבונים ו

 

 
 

 Nutri-Dyn קל לראות מדוע כל כך הרבה מקצוענים בשירותי הרפואה ומטופליהם מסתמכים על 
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