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הרגעה אמיתית
מוכחת מחקרית

מכיל: תמצית שורש ולריאן )תמצית שורש ולריאן )67.567.5 מ”ג(, תמצית צמח )עלים ופרחים( הות’ורן ) מ”ג(, תמצית צמח )עלים ופרחים( הות’ורן )81.081.0 מ”ג(,  מ”ג(, 
תמצית הופ )תמצית הופ )29.429.4 מ”ג(, תמצית פרח פסיפלורה ופירות הות’ורן ) מ”ג(, תמצית פרח פסיפלורה ופירות הות’ורן )1:2.81:2.8( )( )81.081.0 מ”ג(. מ”ג(.

יש לעיין בעלון לצרכן לפני השימושיש לעיין בעלון לצרכן לפני השימוש

הוראות שימוש: 1-2 טבליות עם מעט מים, 3 פעמים ביום. 

שילוב ייחודי של ארבעה רכיבים צמחיים המשלימים זה את זה:

מתי מומלץ להשתמש בנרבן?
כאשר יש צורך בפתרון מוכח ויעיל לסובלים מתופעות הקשורות במתח, למשל עקב:

• לחץ ודאגה מרובה
• משברים אישיים

• מצב בטחוני
• מבחן חשוב, ראיון עבודה, הרצאה בפני קהל

כמו כן, נרבן גם משרה שינה

תמצית שורש ולריאן1 
מרגיע יעיל להקלת מתח קל עד בינוני

תמצית צמח הות'ורן  16 
מסייעת במניעת השפעות המתח

תמצית הופ 2 
מרגיע קל לעצבנות, מתח, אי שקט והפרעת חרדה

תמצית פרח הפסיפלורה 14,15
מסייעת בהקלה על אי שקט כתוצאה ממתח ועצבנות

עם קושי בהירדמות

דורמינול לילה תורם ל:
שיפור בתבנית השינה10 • 
קיצור משמעותי של זמן ההירדמות10 • 
קיצור משך העירות במהלך הלילה7 • 
שיפור איכות השינה7 • 
שיפור באיכות החיים של הסובלים מאינסומניה11 • 
אין עדות לאינטראקציות עם תרופות אחרות12• 
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 יש לעיין בעלון לצרכן לפני השימוש.

לפרטים נוספים ניתן לפנות לשירות הלקוחות: 1-800-250-255

מצמח מרפא ועד לתרופה איכותית ויעילה

 המומחים השוויצרים בפיטותרפיה
חברת ״זלר״, יצרנית דורמינול לילה ונרבן, הינה חברת תרופות שוויצרית ותיקה, המתמחה במוצרים 

פיטו-פרמצבטים. 

חברת ״זלר״ מבצעת תהליכים מבוקרים וקפדניים ביותר. 
התרופות האיכותיות והבטוחות, בעלות האפקטיביות הטובה של ״זלר״, ביניהן דורמינול לילה ונרבן, מתאפשרות 
בזכות האופטימיזציה והבקרה בשלבים השונים של היצור- בחירת הצמחים, גידולם, האיסוף והמיצוי שלהם 

ולאחר מכן שלבי ייצור התרופה הסופית. 

הצמחים
אופטימלית  בצורה  המותאמים  הצמחים  בזני  ומשתמשת  בוררת  "זלר"  חברת 
העולמי  הבריאות  ארגון  של  להנחיות  בהתאם  פועלת  "זלר"  לתרופה.  למיצוי 

למוצרים רפואיים המבוססים על צמחי מרפא:
 “Good agricultural and Collection Practice” (GACP).

התמצית
כל צמח עובר תהליך ייבוש ולאחר מכן תהליכי מיצוי וסינון. 

כל התנאים של שלבי היבוש, המיצוי והסינון מותאמים לכל מוצר ומוצר 
לאופטימיזציה מירבית של התהליך וליצירת הדירות בין אצווה לאצווה. 

בטיחות
מוצרי "זלר" נבדקים במחקרים קליניים והם בעלי פרופיל בטיחות גבוה אשר 

מאפשר להם להתאים לטיפול לטווח ארוך. 
במספר מדינות, כולל ישראל, קיבלו חלק ממוצרי "זלר", כמו דורמינול לילה 

ונרבן מעמד של OTC וכן מאושרים על ידי משרד הבריאות לשיווק כללי. 

בקרת איכות
התרופות עוברות תהליך בדיקה וניתוח של המרכיבים הפעילים. סטנדרטיזצית 

תהליך זה פותחה ע"י חברת "זלר" ולו תפקיד משמעותי בהשגת האיכות 
הגבוהה של מוצרי החברה. 

פתרון מוכח לשינה טובה

תרופה יעילה מרכיבים צמחיים להשריית שינה
במקרים של קשיי הרדמות והפרעות שינה



דורמינול לילה יעיל לטיפול בהפרעות שינה
ושיפור איכות השינה:

דורמינול לילה )שילוב של תמצית שורש ולריאן ותמצית כשות( יעיל יותר בטיפול בהפרעות שינה בהשוואה 
לתמצית שורש ולריאן בלבד.

מטרת המחקר10
השוואת יעילות מתן דורמינול לילה )שילוב תמצית ולריאן ותמצית כשות( לעומת ולריאן בלבד או פלסבו באנשים 

הסובלים מהפרעות שינה שאינן על רקע אורגני. 

שיטת המחקר
Randomized, Double blind, Placebo- controlled, prospective clinical trial 

30 המשתתפים חולקו ל- 3 קבוצות:
• מתן שילוב: תמצית ולריאן 500 מ"ג + תמצית כשות 120 מ"ג  )שווה ערך 

  ל- 2 טבליות של דורמינול לילה(
• מתן תמצית ולריאן 500 מ"ג 

• מתן פלסבו
  הטיפול נמשך 4 שבועות

תוצאות המחקר
• דורמינול לילה )שילוב של ולריאן וכשות במינון 500 מ"ג ו- 120 מ"ג בהתאמה, שווה ערך ל- 2 טבליות של  

)sleep latency- SL2( מקצר באופן משמעותי את משך הזמן עד להירדמות )דורמינול לילה  
(SL3, SL4( דורמינול לילה מאריך את השינה העמוקה •

• השיפור בזמן עד להירדמות במתן תכשיר משולב ולריאן וכשות היה כפול לעומת השיפור שחל במתן 
  ולריאן בלבד. 

• לא דווחו תופעות לוואי ע"י אף אחת מאוכלוסיות המחקר, מה שמדגיש כי השימוש בתרופה היה בטיחותי.

דורמינול לילה תורם לשיפור באיכות חיים11:

לשילוב של ולריאן וכשות )החומרים הפעילים בדורמינול לילה( 
אין אינטרקציות עם תרופות אחרות12

מטרת המחקר
120 מ"ג  500 מ"ג ו-  בחינת אפקטיביות ובטיחות השימוש בדורמינול לילה )שילוב של ולריאן וכשות במינון 

בהתאמה, שווה ערך ל- 2 טבליות של דורמינול לילה(.

שיטת המחקר
במחקר נאספו שאלונים מ-144 מטופלים אשר סבלו בתחילת המחקר מהפרעות שינה ברמות שונות, לפני 

הטיפול ובתום הטיפול, אשר נמשך 4 שבועות.

תוצאות המחקר
חל שיפור בסימפטומים של הפרעה השינה אצל כ- 67% מהמטופלים.  •

אצל כ- 26% מהמטופלים חלה העלמות מלאה של הסימפטומים של הפרעת השינה.   •
משך השינה התארך בממוצע בכ- 45 דק' ללילה )מ- 5 שעות ו- 49 דק' ל- 6 שעות ו- 35 דק(.   •

רוב הפציינטים דיווחו על שיפור בתחושות בתום הטיפול: תחושה כללית טובה יותר )75%(, אנרגטיות )76%(,   •
  בעלי יכולת טובה יותר )71%( ומאוזנים יותר מנטלית )68%(.

מטרת המחקר
בחינת אפקטיביות ובטיחות השימוש בתכשיר המכיל תמצית שורש ולריאן )250 מ"ג( ותמצית כשות )60 מ"ג(, 

על פרמטרים שונים הקשורים בשינה.

שיטת המחקר
מחקר רב מרכזי, תצפיתי, בו השתתפו 3,447 מטופלים. משך הטיפול נע בין 4 ל- 6 שבועות.

42% מהמשתתפים היו תחת טיפול תרופתי אחר נוסף במהלך המחקר )לדוגמא ליל"ד, מחלות מפרקים, סוכרת(.

תוצאות המחקר
לא נמצאו קונטראינדיקציות לטיפול בתרופה- הסבילות לשימוש בתרופת המחקר היתה טובה בקרב כל   •

  המשתתפים.
ניכר כי שילוב של ולריאן וכשות הפחית את כמות היקיצות המדווחת של המטופלים:  •

77.4%

23.4%

% המטופלים שלא התעוררו או התעוררו רק פעם אחת בלילה

 בתום המחקר    לפני המחקר

כיצד הרכיבים הפעילים בדורמינול לילה
מקדמים שינה איכותית?

:)Process S+Process C3-5( השינה: תוצר של שני תהליכים
Process S (Sleep): עלייה ברמות האדנוזין במוח מקדמת שינה ולאחר הכניסה לשינה רמות ההורמון יורדות.    .1
Process C (Circadian)   .2: ויסות שינה- ערות על ידי מלטונין, אשר עולה ברמתו ככל שהסביבה נהיית חשוכה יותר. 

שני הרכיבים הפעילים בדורמינול לילה פועלים לקידום שינה איכותית על ידי 
התערבות בתהליך ההומאוסטזיס של השינה:

1. ולריאן נמצא כאגוניסט חלקי לרצפטורים A1 של אדנוזין6
2.  כשות נמצא כאגוניסט למלטונין2

מתי מומלץ להשתמש בדורמינול לילה? 
כאשר יש צורך בפתרון מוכח ויעיל להפרעות שינה:

• קשיי הירדמות
• קושי בהישארות במצב שינה

• שינה שאינה רגועה
• יקיצה מוקדמת

הוראות שימוש: 
מבוגרים: 1-2 טבליות עם מעט מים כחצי שעה עד שעה לפני השינה. מתבגרים מגיל 12 ומעלה: טבליה  אחת 
חצי שעה עד שעה לפני השינה. התרופה אינה מיועדת לילדים מתחת לגיל 12. אין לעבור על המנה המומלצת8

תמצית שורש ולריאן
מסייע  בהשריית שינה1

תמצית כשות
תומך בוויסות מקצב השינה והערות2

דורמינול לילה תורם לשיפור תבנית השינה:
מטרת המחקר ושיטת המחקר

במחקר פתוח, ב- 30 מטופלים עם בעיות שינה קלות עד בינוניות, נמדדה איכות השינה לפני ואחרי הטיפול 
 9,10 EEG  אשר נמשך שבועיים( בעזרת(

בהיפנוגרמת השינה של מטופל הסובל מאינסומניה ניתן לראות:
פרקי עירות תדירים במהלך הלילה  •

• מעט פרקי REM, קצרים מאוד
)S4 -ו S3 כמעט ללא שינה עמוקה כלל )שלבי •

תוצאות המחקר
לאחר שבועיים של טיפול בדורמינול לילה )תמצית שורש ולריאן 500 מ"ג ותמצית כשות 120 מ"ג(, חל שיפור 

בתבנית השינה:
• חלה הפחתה בפרקי הערות במהלך הלילה

• הופיעו שלבי REM מובחנים
S3 הופיעו פרקי שינה עמוקה •


