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عضو خانواده بزرگ دیابت و 
سالمت کامور شوید

با محصوالت شیرین و سالم 

کامور قند خون و وزن 
خود را کنترل کنید

با خیال آسوده  محصوالت مورد 

تایید پزشکان و متخصصین کامَور را 
مصرف کنید
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مرکز تحقیقات دانش بنیان محصوالت سالم کامَور در شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان مستقرخواهد  شد
تولید 40 محصول شیرین اما سالم  )SUGAR FREE( و رژیمی مناسب برای سالمتی در اصفهان 

مدیر عامل شرکت کامور گفت: در حال حاضر نزدیک به 
40 محصول بدون قند و رژیمی در اصفهان از سوی این 

شرکت تولید می شود.
هفته  مناسبت  به  خبری  مصاحبه  در  سرشوقی  علی 
با  از سال 74  کامور  داشت: شرکت  اظهار  دیابت  ملی 
عرضه نخستین محصول خود از جمله پولکی و آب نبات 
رژیمی پا در میدان تولید محصوالت سالم و رژیمی در 
سطح کشور برداشت.وی بیان داشت: هم اکنون نزدیک 
تولید  به 40 محصول بدون قند و رژیمی در اصفهان 
می شود که 99/8درصد از حجم جایگزین شکر در تمام 
آن  اولیه  خام  ماده  که  است  ایزومالت  محصوالت   این 
چغندر قند می باشد.  وی با بیان اینکه بیشتر محصوالت 
نبات،  از جمله قند، شکر، پولکی، آب  نیاز مردم  مورد 
بیسکویت، پودر ژله، مربا، عسل، پودر کیک و کافی میکس 
به روش صد درصد طبیعی تولید می شود، اعالم داشت: 
ایزومالت پودر و یا گرانول شیرین کننده اي است که از 
شکر مشتق شده و با اینکه قدرت شیرین کنندگي آن 
نصف ساکاروز است ولي از نظر طعم و مزه کامال مشابه 

شکر است.
سرشوقی اضافه کرد: ایزومالت از خواص خاصی برخوردار 
است از جمله باعث پوسیدگي دندان ها نمي شود و در 
برابر باکتریهاي مضر دهاني مقاوم بوده و PH دهان را از 
 حد بحرانی آغاز پوسیدگی دندان )PH=5,6( پایین تر 
نمی آورد. وی با بیان اینکه میزان کالري ایزومالت نصف 
شکر است،گفت: این ماده براي سالمت دستگاه گوارش 

و تنظیم فعالیت روده مفید است و مانند فیبر رژیمی 
عمل مي کند. مدیر عامل شرکت کامور با بیان اینکه این 
محصوالت در کل ایران توزیع می شود، ادامه داد: در راستای 
دسترسی آسان مشتریان به این محصوالت فروشگاه های 
اینترنتی راه اندازی شد و با 10 درصد تخفیف محصوالت 
با پست رایگان به درب منازل آنها ارسال می شود همچنین 
مصرف کنندگان با ارسال کلمه »کامَور« به سامانه  پیامک 
10002331000 نیز قادر به تهیه این محصوالت هستند.

مدیر عامل شرکت کامور بیان داشت: ایزومالت  در دستگاه 
گوارش به صورت جزئي و تدریجي متابولیزه شده بنابراین 
اثر بسیار کمي روي قند خون و انسولین دارد. و چون به 
کندی جذب می شود مقدار زیادی از آن بدون جذب از 
بدن دفع می گردد در نتیجه کالری آن به بدن نمی رسد و 
در کنترل چاقی موثر است.وی با بیان اینکه در حال حاضر 
همکاری خوبی با مراکز تحقیقاتی وابسته به دانشگاه علوم 

پزشکی اصفهان از جمله غدد و متابولیسم، قلب و عروق 
و انجمن های دیابت استان داریم، افزود: در حوزه پژوهش 
نیز بدنبال استقرار مرکز تحقیقات دانش بنیان محصوالت 
سالم کامور در شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان هستیم.
سرشوقی اعالم داشت: در راستای رضایتمندی مشتری 
سیستم سی آر ام طراحی شده است که تا 70 درصد 
مشتریان از مصرف این محصوالت احساس رضایتمندی 
کردند.وی با بیان اینکه عمده چالشی که با آن در سطح 
استان اصفهان مواجهیم اینکه یک سرمایه گذار و تولید 
کننده محصوالت سالم خود نیز باید مروج و ترویج کننده 
باید  که  است  حالی  در  این  گفت:  باشد،  محصوالتش 
محصوالتی که مجوز تائید سازمان غذا و داروی کشور را 
دارد و به نوعی با تولید محصوالت سالم در راستای هدف 
پیشگیری از بیماری ها که امروزه جزو سیاست های اصلی 
نظام سالمت قرار گرفته است نسبت به محصوالت با شکر 
در حمایت از آن جدی تر برخورد شود و حمایت بیشتری 
از این نوع محصوالت کنند.مدیر عامل شرکت کامور با 
اشاره به اینکه در شهر مشهد یک سرمایه گذار و تولید 
کننده محصوالت سالم بدون دغدغه از بروکراسی اداری 
از حمایت سازمان های دولتی برخوردار می شود، گفت:  
سرمایه گذاری در اصفهان بسیار سخت است و مشکالت 
خاص خود را دارد.سرشوقی با بیان اینکه شرکت آماده 
پذیرایی از هر گونه ایده اساتید دانشگاهی و نخبگان 
است ، ادامه داد: هم اکنون نزدیک به 29 پروژه و طرح 

تحقیقاتی از سوی این شرکت در دست بررسی است.
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و  براي حفظ سالمتي  امروزه در جوامع پیشرفته بشري 
ترويج فرهنگ تغذيه سالم توصیه بر مصرف مواد کم چرب، 
توجه  با  است.  شده  کالري  کم  و  نمک  کم  شکر،  بدون 
مواد قندي هستند،  زا  انرژي  مواد  اعظم  اينکه بخش  به 
 لذا از جمله مواردي که در اين خصوص مورد توجه قرار 
مي گیرد، فراورده هاي غذايي بدون شکر و کم کالري هستند.

در اين راستا شرکت اصفهان شکالت به عنوان يکي از 
واحد  در  فراوان  تحقیقات  طي  صنعت،  اين  پیشگامان 
تحقیق و توسعه آن شرکت در سال 1375 موفق به تولید 
مجموعه متنوعي از محصوالت بدون شکر با نام تجاري 

»کامَور« شده است.
هم چنین واحد R&D شرکت اصفهان شکالت )کامَور( 
مفتخر است که در سال 1385 براي اولین بار در ايران 
استويا را شناخته و طي تحقیقات وسیع پي به خواص 
از تالش پیگیر گامي نوين در  گسترده آن برده و پس 
ايران  در  رژيمي  و  قند  بدون  محصوالت  تولید  صنعت 
برداشته است تا بتواند افتخاري ديگر براي کشور خود به 
ارمغان آورد. اين شرکت براي اولین بار موفق به اخذ پروانه 
ساخت از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي جهت 
تولید محصوالت بدون قند و رژيمي با استفاده از پودر 
خالص سازي شده آن به نام استويوسايد  که حدود 300 

برابر شکر )ساکاروز( شیريني دارد ، گرديد.
قابل ذکر است که اين پودر داراي طعم و بوي کامال طبیعي 

و مشابه شکر است و براي کلیه افراد عادي  
فنیل  و  ديابتي  افراد  همچنین  و  جامعه 
افراد  و  فشار خون  افراد دچار  و  کتونوريا 

چاق بسیار مفید است.

اين شرکت به تازگي براي نخستین بار در ايران و جهان 
اقدام به تولید قند بدون شکر طبیعي نمود. اين نوع قند که 
در ترکیب آن ايزومالت و استويوسايد بکار رفته است، مشابه 
با قندهاي حبه  اي سنتي است و عالوه بر افراد عادی،  براي 
افراد ديابتي و فنیل کتونوريا هیچ گونه ممنوعیت مصرفي 
ندارد؛ چون عاري از کلیه مضرات قند و شکر است. شايان 
ذکر است اين شرکت جهت تولید اين محصول موفق به 

اخذ گواهي ثبت اختراع گرديده است. 
در ساير محصوالت کامور نیز به جاي99.8درصد حجم 
از  حاصل  که  ايزومالت  طبیعی  کننده  شیرين  از  شکر، 
يک مرحله نوآرايی آنزيمی و يک مرحله هیدروژناسیون 

کاتالیستی چغندر قند می باشد،استفاده می شود.
محصوالت بدون قند و رژيمي کامور مورد تايید وزارت 
بهداشت، درمان و آموزش پزشکي ايران بوده و همچنین 
از  دهنده  و حجم  کننده  تائیديه مصرف شیرين  داراي 
سازمان بهداشت جهاني WHO، سازمان غذا و داروي 

آمريکا   FDA،Codex و کمیته JECFA مي باشد.
ابتکارات و نوآوری های این شرکت:

نخستین دارنده پروانه ساخت، از وزارت بهداشت، درمان 
و آموزش پزشکی، جهت تولید مجموعه محصوالت بدون 
شکر و رژيمی با عصاره شیرين گیاه استويا - تولید قند 
حبه  ای بدون شکر صد در صد طبیعی، با عصاره شیرين 
گیاه استويا، برای نخستین بار و دريافت گواهی نامه ثبت 

اختراع - تولید انواع پولکی بدون شکر، برای نخستین بار 
و دريافت گواهی نامه ثبت اختراع - تولید حلواارده بدون 
شکر، برای نخستین بار و دريافت گواهی نامه ثبت اختراع 
-تولید بیسکوئیت بدون شکر صد در صد طبیعی و دريافت 
گواهی نامه ثبت اختراع - تولید شکر کم کالری - تولید 

کافی میکس بدون شکر
از فعالیت های اصلی اين شرکت می توان به موارد زير 

اشاره نمود:
همکاری مداوم با مراکز ديابت و مراکز تحقیقاتی غدد و 
متابولیسم - انجام طرح های تحقیقاتی با مرکز تحقیقات 
در  شرکت    - تغذيه  های  انستیتو  و  عروق  و   قلب 
همايش های پزشکی ايران - شرکت در نمايشگاه های 
مربوطه در ايران و جهان - همکاری مداوم با مراکز رژيم 
درمانی-  عقد قرارداد جهت انجام آزمايش با آزمايشگاههای 
دانشکده  با  مداوم  همکاری  اصفهان-   دانشگاه صنعتی 
داروسازی دانشگاه اصفهان- عقد قرار داد با دانشگاه علوم 
پزشکی اصفهان در مورد برگزاری همايش و سمینار تخصصی 
 در مورد ديابت و شیرين کننده های جايگزين و انجام 

پروژه های پژوهشی
افتخارات شرکت:

کننده  شیرين  با  کالری  وکم  شکر  بدون  قند  انتخاب 
طبیعی به عنوان محصول برتر سال 88 از وزارت صنايع 
برتر  واحد  اختراع،  ثبت  نامه  4گواهی  معادن،کسب  و 
 87  ،86 های  سال  در  غذايی  صنايع 
ملی  طرح  جشنواره  منتخب    ،88 و 
 سپاس در سال 88 مسئول فنی نمونه در 

سال های 85، 86 ، 87 و 88

 چگونه کامَور                                                          محصوالت شیرین اما سالم ایران شد؟ بزرگترین و اولین تولید کننده
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اسـتویا گیاهی متعلق به خانـواده آفتابگردان 
می باشـد. ایـن گیـاه درآمریـکای مرکزی و 
جنوبـی رشـد می کنـد و گاهی به نـام برگ  
آبنباتـی شـناخته می شـود. قرنها اسـت که 
از اسـتویا بـه  سـاکنین پاراگوئـه و برزیـل 
 عنوان شـیرین کننده ی نوشـیدنی استفاده 
مـی کننـد. درسـال 1930 از ایـن گیـاه دو 
  rebaudioside و   stevioside مـاده 
اسـتخراج گردیـد. این دو مـاده عوامل ایجاد 
کننـده طعم شـیرین این گیاه هسـتند. این 
مـواد بنام گلیکوزیدها شـناخته می شـوند و 
حـدوداً 300 بار شـیرین تر از شـکر معمولی 
 هسـتند،  امـا فاقـد انـرژی وکربوهیـدرات 
مـی باشـند و ایـن بدان معناسـت کـه هیچ 
تأثیـری بـر قند خـون ندارند. کسـانیکه از اسـتویا اسـتفاده می کننـد معتقدند 
طعـم ایـن مـاده اندکـی به شـیرین بیان شـبیه اسـت. ژاپـن که یکی از سـخت 
تریـن نظامهـای بهداشـتی جهـان را دارد بزرگتریـن مصـرف کننـده ی اسـتویا 
در جهـان اسـت و از سـال 1970 اسـتویا را بـرای مصارفـی  نظیـر نوشـابه های 
رژیمی تولید کرده اسـت. اسـتویا در آمریکا در فروشـگاهها غذای سـالم از مدتها 
قبـل عرضـه مـی گردیـد تـا اینکـه درسـال FDA  ،2008  آنرا به عنـوان یک 
مـاده غذایـی ایمن تاییـد نمود. کمپانی هـای تولید کننده محصوالت با اسـتویا 
تحقیقـات خـود را بـه FDA  در سـال 2008 ارائـه و بـرای تأییـد ایـن عصـاره 
بـه عنـوان ماده شـیرین کننـده از FDA درخواسـت تأییـد کردند. بسـیاری از 
مصـرف کننـدگان از ایـن شـیرین کننـده ی جدید اسـتقبال کردند زیـرا عاری 

ازهرمـاده شـیمیایی مانند سـاخارین و آسـپارتام بود.
شـیرین کننده های بر پایه ی اسـتویا حدود 300 بار شـیرین تر از شکر معمولی 
هسـتند، فاقـد کالـری با میـزان کربوهیدرات بسـیار کـم ، مقـاوم دربرابرحرارت 
noncariogenic بنابرایـن در پخـت و پـز مـی توان از آنهـا اسـتفاده کـرد( و(
می باشـند یعنی سـبب پوسـیدگی دندان نمی شـوند.از سـوی دیگر این مواد تا 
حـدودی گـران هسـتند.مقدار مجـاز مصـرف روزانه برابر بـا 4 میلی گرم بـه ازاء 

هـر کیلوگرم وزن بدن اسـت.
ایمنی استویا

درمـورد   FAO  و  )JECFA(بهداشـت جهانـی کمیتـه مشـترک سـازمان 
افزودنـی هـای غذایـی اعالم نمود که شـیرین کننده هـای بر پایه اسـتویا بروی 
فشـار خـون یا پاسـخ قند خـون تأثیری ندارنـد ومصـرف آن برای افـراد دیابتی 
ایمـن مـی باشـد . همچنیـن موسسـه  CSPIیـا مرکـز علمی منافـع عموم که 
یـک گـروه دیدبان حقـوق مصرف کنندگان اسـت، مصرف اسـتویا را ایمن اعالم 

نمود.
دربیـن محصـوالت رژیمـی برای بیمـاران دیابتـی آنهایی کـه از این مـاده برای 
شـیرین کردن اسـتفاده کرده و مجوز های الزم از سـازمان غذا و دارو و استاندارد 
را اخـذ نمـوده و بـر روی محصـوالت درج نمـوده باشـند از قبیل شـرکت هایی 

چـون کامور بـرای بیمـاران دیابتی توصیه مـی گردد.

                        شیرین کننده بدون عوارض                            
                  برای
استویا

 بیماران دیابتی

دکتر سید مرتضی صفوی 
متخصص تغذیه ورژیم درمانی، 

استاد دانشگاه اصفهان،
 مشاور و عضو هیت علمی کامور

 قند بدون شکر طبیعی کامَور، برای افراد عادی، دیابتی، دارای رژیم، افراد مبتال به فنیل 
کتونوریا و افرادی که به سالمت خود می اندیشند، مناسب است. این محصول با ظاهر کامال 
طبیعی و آشنای قند حبه ای سنتی تهیه شده است و بنابراین هیچ گونه تاثیرگذاری روانی 
منفی ناشی از مصرف دارو بر روی افراد ندارد و جهت مصرف کودکان و افراد سالمند دیابتی 
و دارای رژیم بسیار مناسب است.از خصوصیات بارز این قند این است که برخالف قندهای 
معمولی نه تنها باعث افزایش قند خون نمی شود بلکه باعث پوسیدگی دندان هم نمی گردد.

این شرکت برای تولید این محصول که برای اولین بار در جهان تولید شده است، دارای 
گواهی نامه ثبت اختراع است. قند بدون شکر کامور به عنوان محصول نمونه کشوری در سال 
1388 از سوی وزارت صنایع و معادن کشور انتخاب شد.                                                                                                                                         

مواد متشکله: ایزومالت، استویوساید، هل، گالب، زنجبیل
ترکیبات این قند همه طبیعی است و بنابراین، عاری از همه مضرات قند و شکر است. برخی 

خواص ترکیبات این قند به شرح زیر است:
ایزومالت: ایزومالت که از چغندر قند گرفته می شود، به جای 99.8درصد حجم شکر، در 
این محصول به کار می رود. میزان کالری ایزومالت نصف شکر است )2kcal/g( که باعث 
کنترل چاقی می شود، بنابراین برای افراد تحت رژیم های الغری مناسب است. ایزومالت 
سطوح گلوکز و انسولین خون را باال نمی برد و مناسب برای افراد دیابتی است. همچنین از 
پوسیدگی دندان جلوگیری می کند که برای کودکان بسیار مناسب است. از دیگر خواص این 
ماده می توان به بهبود بخشیدن به عملکرد روده ها اشاره نمود که ناشی از خاصیت فیبری 

و در نتیجه ملین بودن آن است.
استویوساید: پودر استویوساید، که عصاره شیرین گیاه استویاست، از دیگر ترکیبات این قند 
بوده و دارای طعم و بوی کامال طبیعی و مشابه شکر است. این پودر در حدود 300 مرتبه از 
ساکاروز شیرین تر است. همچنین این ماده در دمای باال پایدار بوده و در بدن انسان تجزیه 

نمی شود. این پودر به عنوان یک شیرین کننده، هیچ یک از مضرات قند و شکر را ندارد. 
سمیت و ایمنی: نشان داده شده است جذب استویوساید خوراکی در بدن انسان بسیار 
کم می باشد و هیچ یک از آنزیم های بدن انسان نمی تواند استویوساید را به استویول و 

آگلیکون تبدیل نماید. 
اثر گذاری بر هضم و جذب دیگر مواد: استویا هیچ اثر منفی روی جذب غذا و یا تغییر و 
تبدیل آن و یا جذب مغذی های ضروری مانند آمینو اسیدها و ویتامین ها و مینرال ها ندارد.

اهمیت غذایی: عصاره تغلیظ شده استویا در دوزهای نرمال می تواند به عنوان شیرین 
کننده بدون محدودیت برای یک فرد عادی و یا دیابتی مورد استفاده قرار گیرد. هم چنین 
این شیرین کننده برای بیماران PKU مناسب است چرا که شامل آمینو اسیدهای آروماتیک 
نیست. افراد دارای اضافه وزن با مصرف آن می توانند وزن خود را پائین بیاورند. این شیرین 

کننده برای افراد دچار فشار خون نیز مفید است.
پوسیدگی دندان: حتی غلظت های بسیار باالی استویوساید نسبت به غلظت مورد نیاز 
برای ایجاد طعم شیرینی باعث کاهش در رشد باکتری های دهان می شود و بنابراین 

پوسیدگی دندان رخ نمی دهد.
زنجبیل: زنجبیل که از دیگر ترکیبات این قند است، دارای خاصیت گرم کنندگی و فعال 
کنندگی است که آن را به عنوان شفابخش خانگی معرفی کرده اند. خواص درمانی آن 
عبارتند از کاهش چربي خون، مبارزه با سرماخوردگی )از این رو به کسانی که سرما خورده اند 
یا آبریزش بینی دارند، توصیه می شود که روزانه چای یا چای سبز با زنجبیل بنوشند(، 
برطرف کننده اختالل دید )معموال اولین عالمت شروع حمله میگرن است(، ضد سرطان )از 
طریق خود خوری و خودکشی سلول ها(، تقویت کننده معده و بدن، ضد نفخ، سم زدا است.  
این گیاه همچنین گلودرد، انواع سردردها، پاره اي از انواع آرتریت و تب و درد ناشي از انواع 

سرماخوردگي ها و آنفلونزا را درمان مي کند. 
هل: هل که از تیره زنجبیلیهاست، تقویت کننده قلب، معده و اعصاب، همچنین ضدنفخ 
است. عالوه بر هضم غذا، تقویت کننده بدن، ادرار آور و خوشبو کننده دهان است. این 
ماده به عنوان دارو براي معالجه سرفه، سرماخوردگي، تب، استفراغ، تهوع، سردرد، کاهش 
حمالت بیماري صرع، زخم های دهان، تسکین درد روماتیسم، ضد مسمومیت و ترشی معده 

استفاده می شود.
گالب: گالب مقوی قلب، معده، کبد و اعصاب بوده و برای قوه حافظه مفید است و در 
بیماری  های سل، اسهال  های مزمن، گلودرد، سردرد و بیماری  های اعصاب مورد استفاده 
قرار می گیرد. طبیعت گالب گرم است و بعضی از اقسام سرفه ها را درمان می کند.گالب 

ضداستفراغ بوده و در رفع خلط خونی موثر است. 

قند طعم دار شیرین و سالم  کامَور مخصوص افراد دیابتی و 
رژیمی تهیه شده از گیاه استویا  

طعم طبیعت را تجربه کنید
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بیسکوئیت            بدون شکر کامَور
با تزئین شوید و زیره

جو

پروژه هاي  مليتي سرمايه گذار در زمينه  ايران، يک شركت خصوصی چند  لند  پرستيژ  شركت 
ساختماني مي باشد. اولين پروژه اجرايی شركت پرستيژ لند ايران مركز تجاری، تفريحی، و توريستی 
اصفهان سيتی سنتر است. هدف از احداث اين مجموعه ايجاد تسهيالت جهت تامين نيازهای زندگی 
روزمره شهروندان در زير يک سقف است. مجموعه اصفهان سيتي سنتر كالً شامل 7 طبقه مي باشد. از 
اين 7 طبقه، دو طبقه بصورت پاركينگ مسقف با ظرفيت 5500 اتومبيل است. سه طبقه شامل مركز 
خريد )Hyper Star( و واحدهای تجاری است و دو طبقه آخر شامل مجموعه سينمائي، سالن چند 
منظوره، فود كورت، سالن های مختلف ورزشی و بزرگترين شهر بازي سرپوشيده خاور ميانه می باشد.

شركت كامَورنيز به عنوان اولين و بزرگترين توليد كننده محصوالت بدون قند و رژيمی در ايران با بهره 
گيری از تجارب پيشينيان خود و دانش امروزی با احساس تعهد در برابر سالمت جامعه ضمن حفظ 
پيشرو بودن به ايفای نقش در ارائه سبد كاملی از محصوالت فراسودمند می پردازد كه احساس لذت 
خوردن را با سالمتی همراه سازد و ارمغان آن زندگی بهتر، طوالنی تر، سالم تر، پربارتر و لذت بخش 
برای مشتريان می باشد . اين مجموعه با بهره گيری از كاركنان دانشگر، نوآور و توانمند به ارزش آفرينی 

باالی فعاليت های خود می انديشد. كامَور در سطح ايران و منطقه فعاليت می نمايد.
 در اين راستا شركت كامور در سيتی سنتر اصفهان حضور يافت.علی سرشوقی مدير كامور با اشاره به 
اين خبر گفت: راستای اهداف بلند مدت كامور برای ترويج فرهنگ زندگی سالم و با همکاری صميمانه و 
مجدانه آقای مسعود صرامی مدير سيتی سنتر و يکی از كار آفرينان برتر ايران،  شركت كامور در سيتی 
سنتر حضور يافت. شركت محصوالت سالم كامور به عنوان اولين و بزرگترين توليد كننده محصوالت 
بدون قند و رژيمی در ايران با بهره گيری از تجارب پيشينيان و دانش روز ضمن احساس تعهد در 
راستای ترويج فرهنگ تغذيه سالم در بحث حفظ سالمت و پيشگيری نيز با مشاركت سيتی سنتر به 
راه اندازی دو غرفه سالمت وپيشگيری با نام »كامور« اقدام  نموده است .سرشوقی در ادامه افزود:كامور 
از اين فرصت پيش آمده در بزرگترين مركز خريد و تفريح اصفهان در راستای اهداف سالمت محور 
خود استفاده كرده و غرفه رايگاه تست قند خون را با همکاری خيريه ديابت اصفهان ايجاد نموده كه 
با توجه به حجم عظيم مراجعه كنندگان به سيتی سنتر از اصفهان و شهرهای اطراف اين حركت می 
تواند در غربالگری ديابت  و تشخيص زود هنگام آن، كه متاسفانه اين روزها در كشور ما بسيار شايع 
شده است نقش بسزايی را داشته باشد. مدير شركت كامور در ادامه افزود: با همکاری مديريت محترم 
سيتی سنتر يک غرفه فروش محصوالت كامور نيز در اين مجموعه راه اندازی شده است و تمامی 
كسانی كه به دليل ديابت نمی توانند از محصوالتی كه با شکر و قند طبيعی توليد شده استفاده كنند 
و همچنين افرادی كه به سالمتی خود اهميت می دهند می توانند از محصوالت متنوع و سالم كامور 

درسيتی سنتر استفاده نمايند.

تست                     
                          و شاخصهای سالمت شما درسیتی سنتر

کامَور در سیتی سنتر اصفهان بزرگترین 
مجموعه خرید ایران

خونقندرایگان

          از خدمات کامور استفاده کنید
تست رایگان قند خون و سالمت و استفاده از دستگاه بادی آناالیزر  

با تخفیف ویژه در غرفه کامور در سیتی سنتر اصفهان
خرید محصوالت کامور با تخفیف ویژه مخصوص افراد دیابتی و رژیمی

با کامور سالمت وکنترل دیابت خود را تضمین کنید

بیسـکوئیت بـدون شـکر کامور، بـرای افراد عـادی و دیابتـی و افراد 
تحت رژیم بسـیار مناسـب و توصیه شـده از جانب انجمن حمایت 
از بیمـاران دیابتـی ایران اسـت. این بیسـکوئیت فاقد هـر گونه ماده 
نگهدارنده می باشـد. در این بیسـکوئیت از ایزومالت ،آسـه سـولفام 
پتاسـیم، لسـیتین ،آردجـو، شـوید وزیره اسـتفاده شـده اسـت که 

دارای خـواص زیر می باشـد.
ایزومالـت: ایزومالـت کـه از چغنـدر قنـد گرفتـه مـی شـود، بـه 
جـای  99/8 درصـد حجـم شـکر، در ایـن محصـول به کار مـی رود. 
میـزان کالـری ایزومالـت نصـف شـکر اسـت )2kcal/g( که باعث 
کنتـرل چاقـی مـی شـود، بنابرایـن بـرای افـراد تحـت رژیـم های 
 6=Insulin Response الغری مناسـب اسـت. ایـن مـاده دارای
مـواد  دسـته  از  بنابرایـن  اسـت.   9=Glycaemic Index  و 
Low Glycaemic  بوده و سـطوح گلوکز و انسـولین خون را باال 
نمی برد و مناسـب برای افراد دیابتی اسـت. همچنین از پوسـیدگی 
دنـدان جلوگیری می کند که برای کودکان بسـیار مناسـب اسـت. 
از دیگـر خـواص ایـن ماده می تـوان به بهبود بخشـیدن به عملکرد 
روده ها اشـاره نمود که ناشـی از خاصیت فیبـری و در نتیجه ملین 

بودن آن اسـت.
آسـه سـولفام پتاسـیم: این مـاده که حـدود 200-180 برابر شـکر 
شـیرینی دارد، بـی ضـرر اسـت و در برابـر حـرارت بسـیار مقـاوم و 
تاکنون هیچ گزارشـی مبنی بر سـرطان زایی آن نشـر نشـده است. 
آسـه سـولفام پتاسـیم بـدون هضـم از بـدن خـارج مـی شـود و در 
داروهـای مایـع و جویدنـی نیـز مصـرف می گـردد. این مـاده برای 
دهـان و دنـدان ضـرری ندارد و مناسـب بیماران  دیابتی می باشـد.

جـو: جـو از نظر طبیعت طبق نظر حکمای سـنتی سـرد و خشـک 
اسـت و مـواد مغـذی آن از گندم کمتر اسـت، ولی قابض و خشـک 
کننـده اسـت. غلیان صفـرا و خون را تسـکین می دهـد و تب های 
گـرم و تـب هـای سـل را تقلیـل مـی دهـد.. جـو از روزگاران کهن 
همیشـه به عنوان بسـته ای از ترکیبات دارویی مفید برای بیماران 
قلبـی و یبوسـت و دیگـر اختـاالت هاضمـه و احتمـاالً سـرطان 

شناخته شـده است.
شـوید:  شـوید، پائیـن آورنـده چربـی خـون مـی باشـد و بسـته به 
مقـدار مصرف باعث کاهش کلسـترول تام،کاهـش LDL ، افزایش 
HDL و کاهـش تری گلیسـرید TG مـی گردد .همچنین دفع باد 
را از روده تسـهیل مـی کنـد و لـذا نفـخ را کاهـش مـی دهد. ضمنا 
 شـوید موجـب افزایـش بازسـازی سـلولهای آسـیب دیـده کبـدی 
مـی گـردد. و بـا افزایش ترشـح صفـرا و جلوگیری از تجمـع باد در 

روده، منجـر بـه بهبود اشـتها مـی گردد .
 زیـره: زیـره طبیعتـی خیلـی گـرم و خشـک دارد. و سرشـار از 
ویتامیـن هـای K،C،E،B ،B9، B3،B2،B1 و همچنیـن امـاح 
معدنـی مختلـف ماننـد کلسـیم، آهـن، منیزیم، فسـفر، پتاسـیم و 
سـدیم اسـت .زیـره تقویـت کننـده و نیرودهنـده بـدن بـوده و این 
خاصیـت بـا مخلـوط شـدن بـا عسـل افزایـش مـی یابـد. زیـره در 
درمـان اختـاالت گوارشـی، ضعف عملکرد دسـتگاه گـوارش، نفخ، 
بلـع، دل پیچـه کـودکان و تـرش کردن معـده مؤثر اسـت. در واقع 
مصـرف آن باعـث تقویـت معـده مـی شـود. درضمـن زیـره قابض 
هـم اسـت. زیـره خاصیـت ادرارآوری دارد و 
همچنیـن تعریـق بدن را بیشـتر 
مـی کنـد. مصـرف زیـره بـرای 
ازدیاد شـیر بانوان شـیرده، درمان 
ضعـف اعصـاب  و بر طرف شـدن 

سکسـکه مفید اسـت.
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خورش ماست سالم
 مواد الزم برای 10 نفر:

طرز تهیه:

گوشـت، پیـاز و بـه میـزان الزم آب، در قابلمـه 
مناسـبی بریزیـد و روی اجـاق بگذارید تا گوشـت 
بپـزد   و حـدود یـک پیمانـه از آب گوشـت باقـی 

. ند بما
آن گاه اسـتخوان گوشـت را جدا کنید و گوشـت را 
بکوبیـد و در حین کوبیـدن، کم کم آب گوشـت را 
بـه آن بیفزائید سـپس تخـم مرغ هـا را یکی یکی 
بیفزائیـد و مخلوط سـازید حـاال ماسـت را کم کم 
اضافـه کنیـد و همچنـان به کوبیـدن ادامـه دهید 
اکنـون شـیرین کننـده بـدون قنـد و کـم کالری 
کامـور، گالب و زعفران را بیفزائیـد و قابلمه را روی 
حرارت متوسـط قـرار دهیـد و مرتب هـم بزنید تا 
خورش گرم شـود ولی نجوشـد اینک خورش را در 
ظرف مناسبی بکشـید و با خالل پسـته و زرشک، 

تزئیـن و میل کنید

انـواع  توليـد  بـراي  و  غذايـي  صنايـع  در 
خوراکي هـاي شـيرين، از آبنبات و بيسـکويت 
گرفته تـا کيک و کلوچـه، توليدکنندگان فقط 
از شـکر يا پودر قنـد اسـتفاده نمي کنند بلکه 
شـيرين کننده هاي طبيعـي و جايگزيـن های 
ديگـري هـم در بـازار وجـود دارند کـه از نظر 
ميـزان شـيرين کنندگي، جـذب قنـد در بدن 
و حتـي مقـدار کالري  هايشـان بـا يکديگـر 
متفـاوت هسـتند... ايـن مطلـب، شـما را بـا 
چنـد نمونـه از رايج تريـن شـيرين کننده هاي 

کاربـردي در صنعـت غـذا آشـنا مي کند.
   ايزومالت

ايزومالـت يـک نـوع شـيرين کننده طبيعي اسـت که 
از چغندرقنـد گرفتـه مي شـود و در صنايـع غذايي به 
کار مـي رود. يکـي از برتري هـاي ايزومالت نسـبت به 
برخـي شـيرين کننده هاي جايگزيـن و حتي طبيعي 
ديگـر، کالـري پاييـن آن اسـت، تـا جايي کـه ميزان 
کالـري ايزومالـت، تقريبا نصف شـکر اسـت. يعني هر 
گـرم از اين شـيرين کننده، فقط 2 کالري انـرژي دارد 
بنابرايـن مي تـوان ادعـا کـرد ميـزان چاق کنندگـي و 
تاثيـر بـر افزايـش وزن ايزومالـت از شـکر و قند کمتر 
اسـت. ضمن اينکه اين شـيرين کننده طبيعـي، جزو 
خوراکي هايـي بـا نمايـه گاليسـمي پايين محسـوب 
مي شـود و مصـرف متعـادل محصوالت توليدشـده با 
آن، مشـکالت بـراي بيمـاران مبتـال به ديابـت ايجاد 
نمي کنـد. محصوالتي که نمايه گاليسـمي پايين تري 
دارنـد، سـطح گلوکـز و بـه دنبـال آن انسـولين خون 
را ناگهانـي بـاال نمي برنـد و بـه هميـن دليـل بـراي 
افـراد ديابتـي مناسـب هسـتند. بد نيسـت بدانيد که 
شـاخص قنـدي يـا همـان نمايـه گاليسـمي گلوکز 
حـدود  عسـل   ،68 حـدود  سـاکاروز  حـدود 103، 
61، فروکتـوز حـدود 15 و ايزومالـت نزديـک بـه 9 
اسـت. يعنـي اين شـيرين کننده، برتري چشـمگيري 
از نظـر پاييـن  بـودن شـاخص قنـدي نسـبت بـه 
شـيرين کننده هاي پرمصـرف ديگـر در صنايع غذايي 
دارد. ضمـن اينکـه ايزومالـت مي توانـد از پوسـيدگي 
دندان هـا هـم پيشـگيري کنـد و به دليـل فيبري که 
دارد، باعـث بهبود عملکرد روده ها بشـود و نوعي ماده 
مليـن هـم محسـوب  شـود.ماده اوليه توليد بسـياری 
از محصـوالت کامـور ايـزو مالـت می باشـد کـه مورد 
تائيد وزارت بهداشـت و درمان و همچنين سازمانهای 

جهانـی غـذا و دارو نيـز می باشـد.
    گياه استويا

يکـي از شـيرين کننده هاي طبيعـي ديگـر کـه در 

صنايـع غذايـي بـراي توليـد خوراکي هـاي شـيرين، 
اسـتفاده مي شـود، »استويوسايد« اسـت که از گياهي 
به نام »اسـتويا« استخراج مي شـود. اين شيرين کننده 
بـراي اوليـن بـار در سـال 86 توسـط شـرکت کامـور 
در ايـران شـناخته و اسـتفاده شـد. البتـه اسـتفاده از 
استويوسـايد در تمـام کارخانه هـا رواج نـدارد. پـودر 
استويوسـايد داراي طعم و بويي شـبيه به شـکر است. 
البتـه بـا اين تفـاوت که قـدرت شـيريني کنندگي اي 
حدود 300 برابر بيشـتر از شـکر دارد. با اين حال، اين 
قند و شـيريني بيـش از انـدازه در بدن انسـان جذب 
نمي شـود و اصـال به هميـن دليـل مي تـوان گفـت 
مصـرف محصـوالت داراي ايـن نـوع شـيرين کننده 
براي افراد ديابتي مشکل سـاز نيسـت. اسـتويا به دليل 
عملکـردي کـه در کاهـش باکتري هاي دهانـي دارد، 
مي توانـد مانـع پوسـيدگي دندان هـا در اثـر مصـرف 
خوراکي هـاي حـاوي ايـن شـيرين کننده هم بشـود.

کامـور با اسـتفاده از اين گيـاه طبيعی قند مخصوص 
و طعـم دار جهـت افراد ديابتـی و رژيمی توليد نموده 
کـه ايـن قند با شـکل و ظاهـر قند معمولی اما سـالم 
و دارای خـواص فـوق العاده می باشـد و افـراد ديابتی 
و رژيمـی مـی توانند اين قند را بـدون نگرانی افزايش 
قنـد خـون خود مصرف کننـد در ترکيب ايـن قند از 
گالب ، هـل و زنجبيـل نيز اسـتفاده شـده اسـت که 

طعـم مطبوعی بـه آن مـی دهد.
  قند خرما

قنـد خرمـا جـزو ديگـر شـيرين کننده هاي طبيعـي 
در صنايـع غذايـي اسـت کـه ترکيب هـاي موجـود 
در  موجـود  ترکيب هـاي  بـه  شـبيه  کمـي  آن  در 
عسـل اسـت. يعني قنـد ايـن دو محصـول، به صورت 
سـاکاروز نيسـت و بـه هميـن دليل مشـکل چنداني 
بـراي بيمـاران مبتال بـه ديابـت ايجـاد نمي کند.ولی 
در مصـرف ان بـرای افـراد ديابتـی بايـد دقـت نمـود 
معمـوال قند موجـود در قند خرما، ترکيبي از فروکتوز 

و گلوکز اسـت.
    ساخارين

نسـل ايـن شـيرين کننده مصنوعـي تقريبـا در حال 
انقـراض اسـت، هرچند که شـيريني آن حـدود 200 
برابـر شـکر اسـت و جـذب بـدن هـم نمي شـود، امـا 
بررسـي هاي آزمايشـگاهي نشـان داده اند کـه ابتال به 
سـرطان در اثـر مصرف سـاخارين در ميـان حيوانات 
آزمايشـگاهي، ديـده شـده اسـت  که در محصوالت 
کامـور به هيـچ عنـوان از اين شـيرين کننده 

شود. نمی  اسـتفاده 
   فروکتوز

فروکتـوز، يکـي از شـيرين کننده هاي طبيعـي اسـت 
کـه در تمـام ميوه هـا بـا درصدهـاي مختلفـي وجود 
دارد. ايـن قنـد سـاده و طبيعـي، قـادر بـه افزايـش 
قندخون اسـت و به شکل شـربت هاي غليظ در توليد 

خوراکي هـاي شـيرين بـه کار بـرده مي شـود.
     گلوکز

گلوکز جزو شيرين کننده هاي طبيعي است که قدرت 
اين  نمي رسد.  ساکاروز  به  آن  شيرين کنندگي 
شيرين کننده پرکاربرد در صنايع غذايي، مشتقي از 
نشاسته و فيبر موجود در سبزي هاست.اين شيرين 

کننده موجب افزايش قند خون می شود.

شيرين کننده های محصوالت غذايی در يک نگاه
مقایسه ایزومالت، استویا، ساخارین، فروکتوز، قند خرما و گلوکز

گوشت گردن با استخوان                              1250 گرم
پیاز                                                                   1 عدد

تخم مرغ                                                  3 تا 4 عدد
ماست پرچرب غلیظ                                      2/5 تا 3 کیلوگرم

شیرین کننده بدون قند و کم کالری کامور    90 گرم
گالب                                                  60 میلی لیتر

زعفران ساییده، حل کرده و غلیظ               1 قاشق چایخوری
زرشک و خالل پسته برای تزیین                 به میزان الزم 

 دکتر سید حسن حسینی، داروساز

خوراک رژیمی
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درصد  ارائه شده حدود 6-5  آمار    1- طبق 
افراد 3 تا 69 ساله در شهر تهران مبتال به دیابت 
افراد  هستند. مطالعات نشان داده است که نصف 
دیابتی بررسی شده در ایران قبل از انجام مطالعات از 

بیماری خود آگاهی نداشتند.

نواحی  در  دیابت  بیماری  شیوع  میزان   -2  
مختلف ایران متفاوت است. به عنوان مثال، طبق 
شیوع  میزان  بیشترین  شده  انجام  های  بررسی 
بیماری دیابت در شهر یزد وجود داشته است. )هر 

صد نفر حدود 17 نفر دیابت دارند(

 3- طبق مطالعات اخیر 14–23  درصد ایرانیان 
عدم  دچار  یا  دیابتی هستند  سال  باالی 30  بالغ 
تقریباً 25درصد  باشند.  گلوکز )IGT( می  تحمل 

موارد IGT در آینده دچار دیابت می شوند.

 4- 60 تا 70 در صد افراد دیابتی دچار آسیب 
عصبی می شوند که ممکن است منجر به قطع پا در 
آنها گردد. در حدود 15درصد این افراد زخم پای 

ناشی از دیابت مشاهده شده است.

 5- طبق بررسی های به عمل آمده ایران جزو 
کشورهایی است که به میزان زیاد در معرض خطر 
ابتال به دیابت قرار دارد و بروز دیابت در ایران رو به 

افزایش است.

تعداد  بیشترین  دارای  که  کشوری  ده   -6  
مبتالیان به دیابت هستند به ترتیب عبارت از: هند، 
چین،  ایاالت متحده امریکا، اندونزی، روسیه، ژاپن، 

امارات متحده عربی، پاکستان، برزیل و ایتالیا

دیابت ایران در یک نگاه

آقای امیررضا حاج غنی 
نماینده انحصاری کرمان 

نماینده برتر از نظر فروش

خانم مهناز احمدی،  نماینده 
تهران،  نماینده برتر از لحاظ 

حسن برخورد با مشتری

آقای فائق مرادیان،   نماینده انحصاری 
کردستان،  نماینده برتر از نظر حسن 

خلق و برخورد خوب

 کامور در سراسـر کشور نمایندگان 
و عامـالن فـروش و پخـش دارد.از 
این شـماره برآن شـدیم تا تعدادی 
از نماینـدگان فروش کامـور را که از 
لحـاظ اخـالق و فـروش بـر طبـق 
معیارهـای کامور برگزیده شـده اند 

را معرفـی کنیم.

آزمایش قند و چربی های خون

آزمایش قند و چربی های خون
بـرای اغلـب مـا ایـن اتفـاق افتـاده اسـت که نسـبت به 
تفسـیر نتایـج آزمایـش خـون خـود یـا نزدیـکان مـان 
حسـاس شـده باشـیم، البته اغلب نتایج آزمایشات خون 
همـراه بـا مقادیـر مرجـع و رفرانـس هسـتند کـه کار را 
بسـیار راحت نموده اسـت.با وجود ایـن، در بعضی موارد، 
عالمـت هایـی اختصـاری و یـا در برخی مـوارد اطالعات 
مختصـر مـا در مـورد نقـش بعضـی مـواد شـیمیایی در 
بـدن، ممکـن اسـت مـا را گیـج کنند کـه البتـه همین 
اتفـاق، مـا را بـه دانسـتن سـریع تـر نتیجـه آزمایـش 

حسـاس تـر مـی کند.
در اغلـب مـوارد، بـه دنبال بروز مشـکل یا بیماری مکلف 
بـه انجام تسـت خون می شـویم، امـا در موارد بسـیاری 
هـم تغییراتـی در اجزاء خونـی ما رخ می دهـد که بدون 
انجـام آزمایـش هیچ موقـع متوجه آن نمی شـویم و این 
تغییـرات در درازمـدت بـر روی سـالمتی مـا اثـر سـوء 
خود را نشـان مـی دهند.امـروزه، نتایج آزمایشـات خون 
در قسـمت هـای هماتولـوژی، بیوشـیمی، ایمونولوژی و 
ارزیابـی هورمـون هـا بـه تفکیـک ارائـه می شـوند. می 
توان گفت بیشـترین تأثیر تغذیه در قسـمت بیوشـیمی 
خـون قابـل مشـاهده اسـت، چـون مـواردی نظیـر قند 
 خـون، چربـی خـون، اوره و... در این بخش انـدازه گیری 

می شوند.
 در ایـن مقالـه سـعی شـده اسـت اطالعـات مختصـری 
راجع به برخی اجزاء تفکیک شـده در قسـمت بیوشیمی 
خـون آورده شـود. ایـن توضیحـات فقـط به عنـوان یک 
راهنمای اولیه ارائه می شـوند تا شـما با مکانیسـم عمل 

مواد شـیمیایی حمل شـده در خون بیشـتر آشنا شوید. 
هـر گونـه تفسـیر دقیق نیـاز بـه تداخل و دقت پزشـک 

مـورد نظـر دارد و خـارج از حوصلـه این بحث اسـت.
گلوکز یا قند خون 

:)Fasting Blood Sugar = FBS(

آزمایش قند خون
ایـن ماده منبـع اصلی تأمین انـرژی در تمـام موجودات 
زنـده اسـت. برای انـدازه گیری قند خون فـرد حتما باید 
ناشـتا باشـد، به همین دلیـل واژه Fasting بـه کار می 
رود، یعنـی بعـد از مـدت کوتاهـی گرسـنگی قنـد خون 
انـدازه گیـری شـده اسـت. ایـن مـدت حـدود 10 تا 12 
سـاعت می باشـد.اگر سـطح قند خون فردی بعـد از 12 
سـاعت ناشـتا بیشـتر از 105 میلـی گرم در دسـی لیتر 
باشـد، نشان دهنده اسـتعداد ابتالء وی به دیابت در طی 
ده سـال آینده اسـت.میزان نرمال قند خون بین حداقل 
65 تـا 70 و حداکثـر 100 تـا 110 در محـدوده بـاال می 
باشـد، البتـه افزایش خفیف قنـد خون ممکن اسـت در 
اثـر دریافـت اخیر فرد باشـد، اما اگر در آزمایشـات مکرر 
میـزان آن تغییری نکرد، فرد نیـاز به توصیه های رژیمی 

بـرای پیش گیـری از ابتال بـه دیابت در آینـده دارد.

:)chol( کلسترول 
مـاده چـرب زرد رنگی اسـت کـه در خون جریـان دارد و 
افزایش سـطح آن با افزایش ریسـک بیمـاری های قلبی 
رابطه مسـتقیم دارد.وجود کلسـترول بـرای بدن حیاتی 
اسـت، زیـرا اعمـال مهـی در بدن انجـام می دهـد، مثال 
بـرای عملکـرد فیبرهـای عصبـی، تشـکیل نمـک های 
صفـراوی، حفظ سـاختمان غشـاء سـلول ها و بـه عنوان 
پیـش سـاز هورمون های جنسـی در بـدن کاربـرد دارد.

میـزان بـاالی آن در آزمایـش نشـان دهنـده افزایـش 
مصـرف قنـد و کربوهیـدرات و چربـی در رژیـم اسـت و 
سـطوح پاییـن آن نشـان دهنـده چربـی کـم در رژیـم، 
سـوء تغذیـه و ... مـی باشـد.تقریبا 40 درصد کلسـترول 
از منابـع غذایـی تأمین می گردد)بقیه توسـط خود بدن 
سـاخته مـی شـود(، بنابراین بـا رژیم کم کلسـترول می 
توان آن را به راحتی تنظیم نمود.بیشـتر منشا کلسترول 
رژیـم، چربی های اشـباع موجود در محصوالت گوشـتی 
حیوانـی و فرآورده های لبنی پُرچرب هستند.کلسـترول 

خـود شـامل دو نـوع HDL و LDL اسـت.

دکتر مجتبی بزرگی
دکترای علوم ازمایشگاهی
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مدیر کنترل کیفی کامَور

رسالت مدیر کنترل کیفی  حفظ سالمت مصرف کننده و افزایش بازار پسندی محصوالت تولیدی است

یکـی از اصلـی تریـن دالیـل موفقیـت شـرکت کامـور 
دارا بـودن نیروهـای متخصص و تحقیقـات و پژوهش و 
 )R&D(نـوآوری مداوم  اسـت. واحد تحقیق و توسـعه
شـرکت کامـور بعـد از یـک سـال تحقیقـات فـراوان  
توانسـت مقدمـات تولیـد دو نـوع بیسـکویت جدیـد 
شـامل بیسـکویت  فرآوری سـبوس  و بیسکویت بدون 
قنـد حـاوی آرد یـوال را بـا کیفیت عالی ایجـاد کند که 
تـا دو مـاه آینده بـا تولید انبـوه وارد بـازار خواهد شـد.، 
در ایـن راسـتا بـا خانـم مهنـدس نادیان مدیـر کنترل 
کیفـی کامـور کـه چند سـال به عنـوان مسـئول فنی 
برتـر صنایع غذایی اسـتان انتخاب شـده اسـت گفت و 
گویـی انجام دادیم. وی در ابتدا به رسـالتی که باید یک 
مدیـر کنتـرل کیفی در تولید محصوالت داشـته باشـد 

اشـاره کـرد و گفـت: رسـالت یـک مدیر کنتـرل کیفی 
ایـن اسـت کـه از لحاظ اخالقـی و وجدانی محصـول را 
بـه نحـوه احسـن با تمـام قوا و سـنجش هـا تولید کند 
تـا ضمن حفظ سـالمت مصرف کننـده، بازار پسـندی 

محصـول مـورد نیاز  نیـز افزایـش یابد. 
نادیـان با اشـاره به اینکـه در بحث کیفیـت محصوالت 
تقویـت نیـروی متخصـص بسـیار مهـم اسـت اذعـان 
توانیـم  مـی  متخصـص  نیـروی  تقویـت  بـا  داشـت: 
عملکردمـان را نسـبت به گذشـته بهتر سـازیم. بر این 
مبنـا رونـد خوبـی در بحث کیفیت طی سـه مـاه اخیر 
داشـتیم یعنی با فودکس )اسـتاندارد برای صنعت غذا( 
ارتباط مستقیم برقرار و طبق استانداردهای بین المللی 
در راسـتای تولیـد حرکـت میکنیـم. چـرا کـه در ایران 
خیلـی از اسـتانداردها ی بیـن المللی بـرای محصوالت 

بـدون قنـد و رژیمـی تدویـن نشـده بـه همیـن دلیـل 
از اسـتانداردهای بیـن الملللـی بـرای بهبـود کیفیـت 

محصـوالت کامـور اسـتفاده می شـود.
 طعـم و مزه محصـوالت بدون قند کامور مشـابه 

طعم شـکر است
وی همچنیـن بـه ابتـکار جدید واحد تحقیق و توسـعه 
کاموردرطعـم و مـزه محصـوالت کـم کالـری و بـدون 
قنـد کامـور اشـاره کـرد و گفـت:  در حـال حاضرطعم 
محصوالت بدون قند کامور مشـابه طعم شکرشـده که 
بـه یقین مصرف کننده این وجه تمایـز را نمی تواند در 
طعـم و مزه محصـوالت بدون قند با محصـوالت حاوی 
شـکر تشـخیص دهـد. چـرا کـه بـا تحقیقـات فـراوان 
توانسـتیم ضمـن حفظ کیفیـت این محصـوالت، طعم 

و مـزه آنهـا را نیـز با طعم شـکر انطبـاق دهیم.

مهندس نرگس نادیان، مدیر کنترل کیفی کامور
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تجربه کیک خوشمزه و سالم
 برای افراد دیابتی

پودر کیک شیرین اما سالم و رژیمی 
محصول جدید کامَور

پـودر کیـک بـدون قند و رژیمـی کامَور یـک محصول بدون قنـد و کم 
کالـری می باشـد که باعـث کاهش میزان کالـری دریافتـی در افراد می 
گردد و درنتیجه برای مصرف بیمارانی مانند بیماران دیابتی بسیار مفید 

باشد. می 
بیمـاری دیابـت و چاقی از جمله بیماری های رایج در جامعه می باشـد 
که امروزه بسـیاری از نوجوانان و بزرگسـاالن دچار آن هسـتند، از این رو 
بـا تولیـد محصوالت بدون قنـد و کم کالـری می توان از این مشـکل تا 
حـدی جلوگیـری به عمـل آورد. به طـوری که با مصـرف این محصول 
میـزان قنـد خـون افزایـش چندانی پیدا نمی کنـد و برای افـراد دیابتی 
بسـیار مفید اسـت. شکر از جمله ترکیبات سرشـار از کالری می باشد و 
عـوارض بسـیار زیادی بر روی بدن انسـان می گذارنـد و از طرفی فاکتور 
موثری در مقبولیت بسـیاری از محصوالت از جمله کیک به شـمار می 
رود. از شـکر بـه منظـور شـیرین کـردن و تـرد کردن محصـول کیک و 
توسـعه رنگ پوسـته کیک، کاهش درجه کاراملیزه شـدن خمیر کیک، 
بهبود االستیسیته خمیر و خاصیت مکانیکي خمیر، یکنواختي تخلخل 
در بافـت مـی گـردد. زمانی که شـکر از فرموالسـیون کیـک حذف می 
شـود بایـد از ترکیبات جایگزین برای جبران کمبود آن اسـتفاده شـود. 
بدیـن منظـور در ایـن محصـول سـعی کـرده کـه از دو نـوع جایگزین 
سـاکاروز ایزومالت و آسـه سولفام استفاده کنیم و ترکیب بهینه را ایجاد 
کنیم. با استفاده از این دو شیرین کننده بسیاری از مشکالتی که در اثر 

تولیـد کیـک بدون شـکر ایجاد می شـود را حل نمـوده ایم.
پـودر کیـک بدون قنـد و رژیمی کامَور به راحتی قابل پخت اسـت، طرز 

تهیه آن به شـرح زیر می باشـد:
مواد الزم:

3 عدد تخم مرغ بزرگ،  شـیر سـرد )130 میلی لیتـر(،  روغن 
گیاهی )70 میلی لیتر(

 فر را روشن نموده و آن را بر روی 180 درجه سانتیگراد )350 درجه 
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1

فارنهایت )تنظیم نمایید.سـطح قالب مورد نظـر را چرب کرده کمی 
آرد روی آن بپاشـید و یا در صورت دسترسـی به کاغذ روغنی سـطح 

قالب را با آن بپوشانید.

تخم مرغ ها را در ظرف متوسـط شکسـته و به مدت 5 دقیقه با دور 
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2

تنـد همـزن برقـی زده تا به خوبی پف کرده و سـفید شـود سـپس 
شیر و روغن را به آن اضافه نمایید و با دور متوسط به مدت 1 دقیقه 
آن را مخلوط کنید . در ادامه پودر کیک را اضافه و با دور کند همزن 
بـه مدت 2 دقیقه مخلوط نمایید تا خمیر یکنواختی حاصل گـردد و در 

انتها مواد را به داخل قالب انتقال دهید.

قالـب حـاوی مواد را به مدت 50 تا 55 دقیقه در طبقه وسـط فر قرار 
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3

دهید .)قالب مورد نظر جهت تهیه این کیک باید حداقل 5 سـانتی 
عمق داشته باشد.(

پس از اتمام عملیات پخت 15 دقیقه 

S
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P

قالـب را در جـای خنـک قـرار داده و 4
سـپس کیـک را از قالـب خـارج و 

مصرف نمایید.
پودر کیـک بدون قند و رژیمـی کامَور در 
انواع طعم هـای وانیل، کاکائو و کاکائو 
دارچین جهت هر نوع سـلیقه موجود 

باشد. می 

چرا محصوالت کامَور قند خون را باال 
نمی برد؟

شاخص گالیسمیک چیست؟

تقریبـا همـه مـا گاهی اوقـات احسـاس ضعف را 
تجربـه کـرده ایـم و گاهـی اوقـات قنـد خونمان 
افت کرده اسـت بدون آنکه دقیقا بدانیم مشـکل 
از کجاسـت. وقتـی میـزان قنـد خون شـما افت 
مـی کند، بدن شـما بـه این اتفاق واکنش نشـان 
می دهد و شـما احسـاس خسـتگی و ضعف پیدا 
مـی کنیـد. وقتـی از یـک برنامه غذایـی  کنترل 
شـده پیـروی کنیـم، بـدن مـا عملکـرد بهتـری 
 )GI( دارد. آنالیـز دقیق از شـاخص گالیسـمیک
مـی توانـد به پیـدا کـردن غذاهایی کـه گلوکز را 
بـه آرامی ترشـح مـی کند و بـه طور متمـادی و 
پیاپـی به جریـان خون می فرسـتد کمک کند و 
منجـر بـه تامین منبع کنتـرل شـده ای از انرژی 
در طول روز شـود. نمایه یا شـاخص گالیسمیک 
)Glycemic lndex( مـواد غذایـی مختلف را، 
بـر اسـاس تفـاوت تاثیر آنهـا در الگوی بـاال بردن 
قنـد خـون طبقـه بنـدی مـی کنـد و مقـدار و 
سـرعت افزایـش میـزان قندخون بعـد از خوردن 
آن مـاده غذایـي را تعییـن مـي کنـد. غذاهایـی 
کـه شـاخص گالیسـمیک پاییـن تـری دارنـد 
،تغییـرات اندکـی در میـزان قنـد خون یـا میزان 
ترشـح انسـولین ایجـاد مـی کننـد و بـه عبارتی 
قندخـون بعـد از غذا را کمتـر افزایش مي دهند و 
برای سـالمت بهتر هسـتند. مثالً حبوبات، غالت 
کامـل، شـیر و لبنیـات نسـبت بـه بیشـتر انـواع 
نشاسـته، پاسـخ گالیسـمیک پائین تـري ایجاد 
مـي کننـد )کمتـر و کندتـر قندخـون را باال مي 

برنـد(. ایـن موضـوع بخصوص در بیمـاری دیابت 
و یـا رژیـم های کاهـش وزن اهمیت پیدا میکند. 
همچنیـن غذاهایـی کـه پروتئیـن باالیـی دارند 
یـا چربی زیـادی دارنـد باعث افزایش چشـمگیر 

سـطح گلوکز خـون نمی شـوند. 
نمایـه گالیسـمیک تمـام غذاهـا بیـن 1 و 100 
متفـاوت اسـت. نمـره مرجـع مربـوط بـه گلوکز 
خالـص و 100 اسـت. غذاهایـی بـا نمـره باالتر از 
70 سـطح بـاالی نمایـه گالیسـمی را دارند، بین 
56 و 69 متعـادل و هـر نمـره ای پاییـن تر از 55 

پاییـن تلقی می شـود
اگـر بـدن شـما غـذا را بـه آرامـی جـذب کنـد، 
باعث تنظیم میزان ترشـح انسـولین می شـود و 
در نتیجـه باعـث داشـتن یـک اثر مفید و سـالم 
بـر روی بـدن می شـود. به عبارت سـاده، سـعی 
کنیـد مقـدار کمتری غـذا با نمایه گالیسـمیک 
بـاال و مقدار بیشـتری غـذا با نمایه گالیسـمیک 
پایین اسـتفاده کنید.در نتیجـه افزایش یا کاهش 
وزن راحـت تـر کنتـرل می شـود چـون خوردن 
غذاهایـی کـه قنـد خـون را بـه آرامـی بـاال مـی 
برنـد بـه شـما کمک مـی کنند کـه بـرای مدت 

بیشـتری احساس سـیری کنید.
بطـور خالصـه، اگـر مـردم به نمایه گالیسـمیک 
توجه کنند و غذایشان را بر اساس آن آماده کنند، 
همیشـه می توانند سـطح گلوکز خون و وزنشان 
را ثابـت نگـه دارنـد و از آنجـا کـه در محصـوالت 
بـدون قنـد و رژیمی کامـَور به جـای 99/8درصد 
حجم شـکر، از شـیرین کننده طبیعـی ایزومالت 
 اسـتفاده مـی شـود . و میزان نمایه گالیسـمیک

)GI(  ایزومالت برابر با 9 می باشـد )در مقایسـه 
با شـکر که 68 اسـت(، لذا این ماده تاثیر چندانی 
بر سـطح گلوکز و انسـولین خون ندارد. قابل ذکر 
اسـت بـا توجـه بـه مطالـب پیشـین ایزومالـت 
 یـک مـاده غذایـی  با نمایـه گالیسـمیک پایین 

می باشد و باعث افزایش وزن نمی شود.
تحقیقات اخیر نشـان میدهد، یـک رژیم غذاییبا 
منایـه گالیسـمیک پاییـن  نسـبت بـه یـک رژیـم کم 

چـرب و کـم کالـری گرسـنگی کمتـری در فرد 
ایجـاد مـی کند.

سپیده بنایان 
کارشناس علوم و صنایع غذایی
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خیلی از افراد در کنار مشـکل دیابت خود، با درد ناشـی 
از آرتـروز هـم دسـت و پنجـه نـرم می کننـد، دردی که 
گاهـی انجـام کوچکتریـن حـرکات را بـرای آن  هـا غیـر 
ممکـن می سـازد و سـبب می شـود سـاعت های طوالنی 
در رختخـواب بخوابنـد یـا از رفتـن  بـه سـفر، منـزل 
دوسـتان، قـدم زدن یا انجام هرگونه حرکات ورزشـی و...

منصـرف  شـوند. بی تحرکی بـا ایجاد اضافـه وزن و چاقی 
سـبب تحمیـل بار اضافی بـه مفاصل و تشـدید دردهای 
ناشـی از آرتروز می شـود، از سـوی دیگر کنترل بیماری 
دیابـت را دشـوار می سـازد. خیلـی از بیمـاران دیابتی از 
تـرس اینکـه مبادا دارویـی که برای کاهـش درد مفاصل 
خـود می  خورنـد، قنـد خون شـان را افزایـش دهـد یا  با 

دارو های شـان تداخـل داشـته باشـد، ترجیـح می دهنـد 
درد را بـه جـان بخرند و از خـوردن دارو صرف نظر کنند. 
حـال آنکه ، ترکیبـات وداروهایـي وجـود دارندکه عالوه 
بر اینکه سـبب کاهش التهاب مفاصل و تسـریع در روند 
غضروف سـازی می شـود، تاثیـری در افزایـش قندخـون 

نیز نـدارد.
 مفاصل دیابتی ها در معرض خطر آرتروز

دیابـت و آرتـروز در اکثـر مـوارد بـه صورت همزمـان در 
یـک فـرد بروز می کنند زیـرا ابتال به یکـی از دو بیماری، 
زمینـه بـروز دیگـری را فراهـم می کنـد . بـرای مثـال در 
فـرد مبتال به آرتروز، درد ناشـی از حرکت دادن مفاصل، 
فـرد را بـه تحـرک کمتـر مجبور می سـازد. تحـرک کم، 
زمینـه را بـرای افزایـش وزن و به دنبـال آن افزایـش قند 

خون مسـاعد می سـازد.
چاقـی، آسـیب دیدگی عصـب، اختـالل در جریان خون 
و تخریـب بافـت غضـروف رایج تریـن فاکتورهـای ایجاد 
درد مفصـل در بیمـاران دیابتـی  هسـتند.قند خـون باال 
در یـک فـرد دیابتـی سـبب آسـیب بـه دیـواره رگ ها و 
اعصـاب می شـود .به دنبـال این آسـیب دیدگـی، جریان 
خـون به خوبی صـورت نمی گیـرد، در نتیجـه ترکیبات 
مـورد نیاز جهت سـاخت غضروف در اختیار سـلول های 
غضروف سـاز قـرار نمی گیـرد. از طرفـی آسـیب دیدگی 
اعصـاب سـبب می شـود فـرد دردی که به دنبال آسـیب 
دیدگـی مفاصـل ایجـاد می  شـود دیرتر احسـاس کند و 
ایـن موضوع تشـخیص بیمـاری را بـه تاخیر می انـدازد. 
تاخیـر در تشـخیص بیمـاری سـبب تخریـب بیشـتر 
مفاصـل و تشـدید آسـیب ها می شـود. حـال اگـر فـرد 
مبتـال بـه دیابت، چاق نیز باشـد بار بیشـتری به مفاصل 
تحمیـل می شـود و مجموع عوامل فوق سـبب می شـود 
یـک فـرد دیابتی بیشـتر مسـتعد ابتال بـه آرتروز باشـد

ورزش روزانه را فراموش نکنید
در کنـار کنتـرل وزن و میزان قندخون، تمرین ورزشـی 
بـه صورت پیوسـته یکی از بهتریـن و مفیدترین عواملی 
اسـت کـه از دو طریـق می توانـد در کاهـش درد مفاصل 
افـراد دیابتی  موثر باشـد. تحرک سـبب می شـود بدن با 
مصـرف کربوهیـدرات بـه عنـوان سـوخت، قند خـون را 
کنتـرل کند، از طرفی سـبب تقویت عضالت می شـود و 
مفاصـل را انعطاف پذیرتـر می سـازد. در شـرایطی که به 
دلیـل درد، فـرد قـادر به فعالیت نباشـد، راه رفتن در آب 
بهتریـن گزینه اسـت زیرا در این شـرایط فشـار کمتری 

بـه مفاصل وارد می شـود.

افتخارات و نوآوری های 
کامَور در عرصه تولید 

محصوالت سالم
01 تولیـد انـواع پولکـی و حلـوا ارده 
بـدون قند برای نخسـتین بـار و دریافت 

گواهینامـه ثبـت اختراع

تولیـد قنـد حبـه ای بـدون قنـد  02
صـد در صـد طبیعـی، باعصاره شـیرین 
و  بـار  نخسـتین  بـرای  اسـتویا  گیـاه 

اختـراع ثبـت  گواهینامـه  دریافـت 

03 تولیـد بیسـکویت بـدون قنـد و 
اختـراع ثبـت  گواهینامـه  دریافـت 

04 آبنبــات بــدون قنــد حــاوی 
 جنســینگ و دریافــت گواهینامــه ثبــت 

اختراع

05 نخســتین دارنــده پروانــه ســاخت 
ــوزش  ــان و آم ــت، درم از وزارت بهداش
تولیــد مجموعــه  پزشــکی جهــت 
ــا  ــی ب ــد و رژیم ــدون قن ــوالت ب محص

ــتویا ــاه اس ــیرین گی ــاره ش عص

06 تولیـد پودر شـکر جایگزین شـکر 
کـم کالـری و کافـی میکـس بـدون قند 

بـرای اولین بـار در ایران

07 واحـد برتـر صنایع غذایـی طی 4 
متوالی سـال 

08 مسـئول فنـی نمونـه طی 6 سـال 
متوالی

09 واحد تحقیق و توسـعه برتر سـال 
88و90 از وزارت صنایـع و معادن

ــی  ــرح مل ــنواره ط ــب جش 10 منتخ
ــوری در  ــه کش ــد نمون ــپاس و واح س

ــذاودارو ــازمان غ ــال 1391 از س س

دیابت احتمال بروز آرتروز را افزایش مي دهد

دکتـرعلیرضـا مـقتـدری، 
متخصص طب فیـزیکـی و الکترودیاگنوز، 

فلوشیپ فوق تخصصي دردازآلمان
www.drmoghtaderi.ir



مدیر مسئول:  دکتر سید حسن حسینی   
سردبیر : دکتر مجتبی بزرگی   

مدیر اجرایی: سید اصغر رفیعایی  
مدیر هنری :  زهرا دلپاک یگانه

همـکاران علمی ویژه  و مشـاوران هئیت علمـی کامور:  
دکتر سـید مرتضی صفوی، دکتر سـید حسن حسینی، 

دکتر مجتبـی بزرگی، دکتـر علیرضا مقتدری
نشـانی ماهنامـه درمان اصفهـان:  اصفهـان، خیابان 

آمـادگاه،  طبقـه زیرین داروخانـه اصفهان
تلفن :32215646

جذب آگهی و گزارش خبری: 09133275571    
ایمیل مدیر مسئول:

 esfahanpharmacy@yahoo.com 
ایمیل سردبیر: 

 dr.bozorgilab@yahoo.com
ایمیل نشریه: 

Isfahandarman@gmail.com
با همکاری  و مسـاعدت جناب آقای علی سرشـوقی 
مدیـر عامـل محتـرم شـرکت کامـور ، بزرگترین و 
اولیـن تولیـد کننـده محصوالت شـیرین اما سـالم 

مناسـب برای افـراد دیابتـی و رژیمی
مدیر کنترل کیفیت:  مهندس نرگس نادیان

مدیر روابط عمومی: سپهر حالجیان
سرپرست آموزش و ترویج:  سپیده بنایان

شـرکت کامـَور: اصفهـان، خیابـان جهـاد، روبـروی 
جهاد     دانشـگاه 

031-32331000 
روابط عمومی کامَور:  031-36295529  

همراه: 09133275571
kamvar.co.ir  :وب سایت شرکت کامَور

مخصـوص افراد دیابتـی و رژیمی کـه می خواهند 
زندگی سـالم و طبیعی داشـته باشند.

خواهشـمندیم چنـد دقیقه از وقت گرانبهـای خود را به 
خوانـدن این متن اختصـاص دهید.

همـه مـا می دانیم که سـبک زندگی و نـوع تغذیه ما در 
چند سـال گذشـته دچار تغیرات عمده ای شـده اسـت.

همزمان با رشـد شـهر نشـینی تغیراتی از جمله استفاده 
 از غذاهـای آمـاده و فسـت فـود، غذاهـای پرچربـی و 
پـر نمـک، شـکر و قنـد بـاال و عدم تحـرک و متاسـفانه 
در برخـی مـوارد دخانیـات موجـب افزایـش بیماریهایی 
چـون دیابـت، چاقـی و امـراض قلبـی و عروقـی شـده 

ست. ا
بـا ایـن مقدمه مـا برای شـما پیشـنهادی بـرای زندگی 
و تغذیـه سـالمتر و بهتـر داریم.مجموعه سـامت محور 
کامـور بیـش از 20 سـال اسـت کـه در عرصـه تحقیق، 
پژوهش و تولید انواع محصوالت سـالم، رژیمی و دیابتی 
فعالیـت مـی نماید.ما بیـش از 40 نوع محصول شـیرین 
اما سـالم راتولید مـی نمائیم. محصوالت سـامت محور 
کامـور مـورد تائید وزارت بهداشـت و درمان و پزشـکان 
و متخصصـان بـوده و تحـت نظـر کارشناسـان مجـرب 
صنایـع غذایی تولیـد می گردد.مـواد اولیه محصوالت ما 
نیـز از گیاهـان طبیعی چون اسـتویا و ایـزو مالت گرفته 
می شـود که در تمام کشـورهای پیشـرفته دنیا استفاده 
مـی شـود کـه نـه تنهـا هیچ ضـرری بـرای بدن انسـان 

نـدارد دارای فوایـد زیـادی نیز می باشـد. 
مـا بـر ایـن باوریم که سـبک زندگـی و نوع تغذیـه افراد 
دیابتـی و رژیمـی بهترین نوع زندگی سـالم اسـت. رژیم 
غذایـی کـه مبتنـی بـر اسـتفاده از غذاهـای کـم نمک، 
کـم چـرب و اسـتفاده از شـیرین کنندهـای غیـر مضـر 
و کـم کالـری، ورزش و تحـرک و تفکـر سـالم و مثبـت 
اسـت و در این راسـتا محصـوالت خود را بـر مبنای این 
سـبک زندگی و تغذیه سـالم تولید کـرده ایم.امیدواریم 
ماننـد بسـیاری دیگـر از هموطنـان عزیزمـان شـما هم 
تـا بـه حـال از محصـوالت کامور مصـرف کرده باشـید، 
چـرا کـه کامـور بزرگترین تولیـد کننده تخصصـی انواع 
محصـوالت رژیمـی، سـالم و بدون قنـد در ایران اسـت.

حـال مـا بـرای خودمـان و شـما چنـد توصیـه 
داریـم: دوسـتانه 

 1-تـاش کنیـم بـا سـبک زندگـی و تغذیـه سـالم 
و تحـرک از بـروز انـواع بیماریهـا در جسـم و روح خـود 

جلوگیـری کنیـم.

 2-سـعی کنیم همـواره سـالم زندگی کنیـم و همواره 
در وضعیـت مطلوب سـامت باقـی بمانیم.

 3-ایـا مـی دانید یکـی از دالیل اصلی افزایش و شـدت 
گرفتن بیماری دیابت خسـته شـدن افراد دیابتی از رژیم 
غذایـی اسـت کـه افـراد دیابتـی بایـد رعایت کننـد. اگر 
دیابـت داریـد و مایل هسـتید پولکـی، گز،آبنبـات، کافی 
میکس،بیسـکوئیت،کیک و.. را بدون هیچ نگرانی افزایش 
قنـد خـون یـا اضافـه وزن مصـرف نمائید مـا محصوالت 
متنوع سـالم، رژیمی، دیابتی و خوشـمزه کامور را به شما 

پیشـنهاد می کنیم.

 4-اگـر مبتـا به دیابت هسـتید یـا برای الغـری رژیم 
غذایـی صحیح گرفته اید یا دوسـت دارید سـبک زندگی 
سـالم داشـته باشـید ما هرماه یک گردهمایی خانوادگی 
در محیطـی کاما دوسـتانه همـراه با برنامه هـای مفرح، 
اموزشـی و سـرگرمی و بـا حضور پزشـکان و متخصصان 
دیابـت و تغذیـه  تحـت عنـوان خانـواده بـزرگ سـامت 
محـور کامـور) پیشـگیری و کنتـرل دیابـت و وزن(  و بـا 
شـعار مانـدن در وضعیـت مطلـوب برگـزار مـی نمائیـم. 
در صـورت تمایـل به شـرکت در ایـن گردهمایی 
رایـگان یا بـا شـماره تلفـن 03132331000 تماس 
بگیریـد یـا بـا تلفـن همـراه خـود کـد م102 یـا 
M102 را بـه سـامانه 100032331000 اس ام اس 
نمائیـد. همـکاران مـا با شـما تمـاس خواهنـد گرفت و 
اسـم شـما را برای شـرکت در همایش ثبت خواهند کرد. 
بعـد از ثبـت نـام نیز تـا روز برگـزاری همایش مـا اس ام 
اس هـای حـاوی پیامهـای سـامتی و کنتـرل دیابت که 
توسـط هیت علمی و پزشـکان متخصص و مشـاور کامور 

تهیـه شـده اند برای شـما ارسـال مـی کنیم.
امـا مزایـای عضویـت در کمپیـن تغذیه سـالم و 

کنتـرل دیابـت کامَور
 1-عضویت در باشگاه سامت و دیابت کامور

 2-ارسـال رایگان اس ام اس های پزشـکی و سـامتی 
بـا موضـوع دیابت و کنتـرل وزن که توسـط متخصصین 

تهیه شـده است
 3-تخفیـف خریـد محصـوالت کامـور بـا ارائـه کارت 
 عضویـت هنـگام خریـد در غرفـه کاموردر سـیتی سـنتر

)فقـط محصـوالت کامـور( ایـن کارت از طریـق سـایت 
کامـور یـا بـا تمـاس تلفنـی نیـز قابل دسترسـی اسـت

و  کامـور  خانـواده  هـای  گردهمایـی  در   4-شـرکت 
اسـتفاده از ویزیت، تسـت رایگان قند خون و برنامه های 

مفرح و آموزشـی
 5-شـرکت در قرعه کشـی و اعطای جوایز ویژه 
به برنـدگان از جمله پکیج محصـوالت کامور برای 
20 نفر، دسـتگاه تسـت قند خون رایـگان برای 10 
نفـر، سـفر زیارتی مشـهد مقـدس  بـرای دو نفر، 
سـفر بـه جزیـره کیـش دو نفـر، هزینـه ویزیت 
پزشـکان متخصص دیابـت و تغذیه به مدت سـه 

مـاه رایـگان برای 5 نفـرو صدها جایـزه دیگر
 6- و دهها مزیت دیگر که در آینده نزدیک اعام خواهد شد

 7-تلفـن تمـاس جهت ارتبـاط با کارشناسـان 
کمپیـن: 031-32331000

اطالعات بیشتر در سایت  کمپین کامور به آدرس:  
kamvar.co.ir

امـا در آخـر با تشـکر از وقتـی که برای خوانـدن این متن 
گذاشتید اگر تمایل دارید محصوالت کامور را مصرف کنید 
 راههـای دریافـت محصـوالت کامور به شـرح زیر 

می باشد: 
 1-از طریق کلیه فروشگاههای معتبر و

 فروشگاه های زنجیره ایی در سراسر کشور
 2-ارسال پستی و دستی رایگان محصوالت درب 
منزل با ارسال کلمه کامَور یا kamvar  به سامانه 

پیامک 10002331000
 3-از طریق فروشگاه آنالین کامَور در سایت

 www.kamvar.co.ir 
 )10 درصد تخفیف خرید اینترنتی(

  4-خرید تلفنی از طریق شماره تلفن:
031-32331000  

 5- خرید از غرفه کامَور در سیتی سنتر اصفهان
با تشکر از شما

مجموعـه کامـور، بزرگترین  و متنـوع ترین تولید 
کننده محصـوالت بدون قند اما شـیرین و سـالم 

و رژیمـی در ایران

در صورت تمایل به شرکت در این 
گردهمایی رایگان یا با شماره تلفن 
03132331000 تماس بگیرید 

 M102 یا با تلفن همراه خود کد م102 یا
را به سامانه 100032331000 

اس ام اس نمائید.

تغذیه سالم، کنترل و پیشگیری دیابت و وزن با کاموَر
عضو خانواده بزرگ دیابت و سالمت کامَور شوید

دیابت و وزن خود را کنترل کنید و از کامَور جایزه ارزنده بگیرید


