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	    تارريیخ نبتة االروويیبوسس
 
 
 

االقرنن االتاسع عشر٬، كانن حصادد محصولل نباتاتت االروويیبوسس االتي تنمو في في مطلع 
حيیث كانت ااألووررااقق . االبريیة من االمماررساتت االشائعة بيین سكانن بلدةة سيیدرربرجج

وواالجذووعع االجيیدةة تُقطع بالفؤووسس ووتُضَربب بالمطاررقق قبل أأنن تُتركك ُمجّمعة في أأكواامم 
ر٬، يیتم تفريیق ااأل. لتتخمَّر ووررااقق وواالجذووعع االرفيیعة لتجف ووبعد أأنن تتم عمليیة االتخمُّ

تحت أأشعة شمس إإفريیقيیا االحاررةة لتصبح جاهھھھزةة لتحضيیر االمشرووبب االذيي يیروويي 
ووإإلى يیومنا هھھھذاا ماتزاالل نبتة االروويیبوسس تُحضر تقريیبًا بالطريیقة نفسهھا٬، وولكن . االظمأ

 .بالطبع قد أأصبحت ااألساليیب ااآلنن آآليیةً ووأأكثر تطّورًراا
 

) Benjamin Ginsberg(يینسبرغغ لم يیكتشف االمهھاجر االرووسي بيینجاميین ج
ووكونهھ يینحدرر من أأجيیالٍل من . مم١۱٩۹٠۰٤ااإلمكانيیاتت االتسويیقيیة للروويیبوسس حتى عامم 

" سّر سيیدرربيیرغغ"تجارر االشايي٬، فقد اامتلك جيینسبرغغ االخلفيیة وواالخبرةة االكافيیتيین ليیقدمم 
 .إإلى االعالم٬، متجاووزًزاا مملكة محميیة االزهھھھورر ووأأعالي قمم منطقتهھ االمهھيیبة

 
٬، كانن االطبيیب االمحلي وواالهھاوويي لعلم االنباتاتت االدكتورر بي لي ١۱٩۹٣۳٠۰ووبحلولل عامم 

. قد ااكتشف سر تبرعم بذوورر االروويیبوسس) P le Fras Nortier(فرااسس نوررتيیر 
أأسلوبًا ) Olof Bergh(ووططّورر بالتعاوونن مع االمزااررعع االتجارريي أأوولوفف بيیرغغ 

 ززررااعيیًا جديیًداا٬، ووسرعانن ما بدأأ إإنتاجج االروويیبوسس يیتزاايید على نحو كبيیر على
منحدررااتت جبالل سيیدبيیرغغ٬، ووهھھھو االمكانن االوحيید في االعالم االذيي تنمو فيیهھ نبتة 

 .االروويیبوسس إإلى ااآلنن
 

. ٬، تأسس مجلس مرااقبة االروويیبوسس لتنظيیم االتسويیق ووتحسيین االجوددةة١۱٩۹٥٤في عامم 
حيیث تم إإنشاء  ١۱٩۹٩۹٣۳ووتجدرر ااإلشاررةة إإلى أأنن خصخصة االمجلس قد تمت في عامم 

 ). Rooibos Limited(شركة رروويیبوسس االمحدووددةة 
 

أأنشأتت شركة رروويیبوسس االمحدووددةة شبكة توززيیع حولل االعالم لتلبي االطلب االمتزاايید لهھذاا 
االمنتج االمرغوبب٬، وويیمكن االعثورر عليیهھا االيیومم في مجتمعاتت متفرقة مثل االيیابانن 

٬، ااألمريیكيیةوواالصيین ووأأووررووبا االغربيیة وواالشرقيیة وواالمملكة االمتحدةة وواالواليیاتت االمتحدةة 
 .االمطلة على االمحيیط االهھاددئئ ووإإفريیقيیاإإضافةً إإلى االبلداانن 

 
ووعبر االتعامل مع االسوقق االعالميیة٬، حدددتت شركة رروويیبوسس االمحدووددةة فرًصا لتأميین 
مجموعة أأووسع من االمنتجاتت االمتفّرددةة لهھذهه االمنطقة من إإفريیقيیا لتلبي ااحتيیاجاتت 

االمستهھلكيین  بدًءاا من ااختيیارر االمواادد ااألووليیة االهھامة ووااستخالصهھا حتى االمزجج  –
وواانتهھاًء بالمنتج االمعبأ وواالمغلّف٬، متضمنة شايي رروويیبوسس االمنكَّهھ٬، هھھھوني باشش 

)Honeybush( ٬، ووشايي االروويیبوسس غيیر االمخّمر)٬، ووخلطاتت )ااألخضر
  .ااألعشابب

	  

	    ما تستطيیع نبتة االروويیبوسس أأنن تقدمهھ لك
 

• إإنن االروويیبوسس نبتة ططبيیعيیة وونقيیة تماًما٬، حيیث ال تحتويي على أأيیة مواادد مضافة أأوو حافظة  
 .أأوو ملوناتت

 

إإنن االروويیبوسس خاليیة من االكافيیيین بشكل ططبيیعي٬، وولهھا تأثيیر االمهھدئئ على االجهھازز االعصبي  •
ج وواالصدااعع٬، لذلك يیُنصح بهھا بشكل كبيیر لألشخاصص االذيین يیعانونن من االتهھيیُّ .االمركزيي

االطفيیف٬، ووااررتفاعع ضغط  ووااالكتئاببووااضطرااباتت أأنماطط االنومم٬، ووااألررقق٬، وواالتوتر االعصبي٬، 
 .االدمم

 

 • ووحرقة االمعدةة  االتقيیؤيیمكن االتخفيیف من مشاكل االمعدةة ووعسر االهھضم كالغثيیانن وو 
 .وواالقرحة ووااإلمساكك عن ططريیق تناوولل رروويیبوسس االخالل من االكافيیيین

 

 • تمتلك نبتة االروويیبوسس خوااصص مضاددااتت االتشنج وويیمكن ااستخداامهھا لتخفيیف االتقلصاتت  
 .االمعديیة وواالمغص ووعسر االهھضم للبالغيین وواالرضع

 

 • ساسيیة كحّمى تمتلك نبتة االروويیبوسس خوااصص مضاددااتت االحساسيیة االتي تقلل من تأثيیر االح 
 .االقش وواالربو

 

 • منتج ثانويي عن (االروويیبوسس غنيیة بمضاددااتت ااألكسدةة االقويیة االتي تحارربب االجذوورر االحّرةة  
االتي تُضعف ددفاعاتت االجسم االطبيیعيیة مؤدديیةً إإلى ) عمليیة ااالستقالبب االخلويي االطبيیعي

االشيیخوخة االمبكرةة ووإإضعافف االجهھازز االمناعي؛ ووبالتالي ظظهھورر مجموعة ووااسعة من 
 .رااضضااألم

 

 •  .االروويیبوسس غنيیة بخوااصص مضاددةة لمسبباتت االسرططانن 
 

 • معيینة  حاالتت تهھيیُّجتمتلك نبتة االروويیبوسس تأثيیًراا مسكنًا للبشرةة٬، ووتخفف من االحكة وو 
كاألكزيیما وواالطفح االجلديي االناتج عن االحفاضاتت ووحب االشبابب بمجردد ووضعهھا  ٬،للجلد

  .مباشرةة على االمنطقة االمصابة
 

 • االروويیبوسس على محليیاتت غيیر غذاائيیة ططبيیعيیة مما يیجعلهھا االشراابب ااألمثل تحتويي نبتة  
 .لمن يیتبعونن حميیّة لتخفيیف االوززنن

 

 • تحتويي نبتة االروويیبوسس على نسبة ضئيیلة من حمض االطنطاليیك٬، وولذلك ال تحد من  
  .اامتصاصص االحديید في االجسم

 

 • وواالبوتاسيیومم  مماالمغنيیزيیو(تُكمِّل نبتة االروويیبوسس االمتطلباتت االيیوميیة من معاددنن عديیدةة مثل  
وواالتي تعد عناصر أأساسيیة في ووظظائف االتمثيیل االغذاائي وونمو ) وواالنحاسس وواالمنغنيیز وواالفلورراايید

 .أأسنانن ووعظامم قويیة
 

 •  .تحتويي االروويیبوسس على االزنك ووحمض أألفا هھھھيیدررووكسي االذيي يیعززز االبشرةة االصحيیة 
 

 • ساليیك فإنهھا تتيیح االروويیبوسس على نسبة ضئيیلة جًداا من حمض ااألووك الحتوااءنظًراا  
 .لألشخاصص االذيین يیعانونن من حصى االكليیة تناوولهھا بحريیة

  
لمعلوماتت عن أأحدثث االمنتجاتت وونتائج ااألبحاثث االعلميیة ووووصفاتت االروويیبوسس وواالمزيید٬، 
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	    ررحيیق االطبيیعة – )ROOIBOS(االروويیبوسس 
	  

تُعد نبتة االروويیبوسس  جزًءاا من  )االخطّطي ااألسبالطط( Aspalathus linearisأأوو  –
تعتبر هھھھذهه ). fynbos(مملكة محميیة االزهھھھورر في االكابب االمعرووفة باسم االفنبوسس 

االبقليیّة٬، وواالتي تحتويي على ما يیزيید  Fabaceaeاالشجيیرةة االبقوليیة إإحدىى أأفراادد عائلة 
من االنباتاتت ااألصليیة في جبالل سيیدرربرجج صنف من االنباتاتت٬، كما أأنهھا تعد  ٢۲٠۰٠۰عن 

 . االممتدةة حولل بلدةة كالنن وويیليیامم

 

حيیث يیوفِّر االهھوااء االنظيیف وواالتيیاررااتت االهھواائيیة االجبليیة االنقيیة هھھھنا٬، في براارريي االقمم 
االجبليیّة شديیدةة ااالنحداارر٬، أأفضل بيیئة لنمو هھھھذهه االنبتة االفريیدةة االقاددررةة على تعزيیز 

االطابع االجبلي االذيي  ييتميیز نبتة االروويیبوسس يیضاهھھھي تميیز موططنهھا ااألمم ذذ إإننّ . االصحة
ااألصليیيین االذيین تركواا ررسوماتهھم على ) San(صدحت فيیهھ يیوًما أأصوااتت شعب سانن 

 .عامم ٦٠۰٠۰٠۰صخورر جدرراانن االكهھوفف قبل 

 

تعتبر االروويیبوسس أأكثر بكثيیر من مجّردد شايي٬، ووقد بدأأتت ااألبحاثث االطبيیة تكتشف 
حتى يیومنا هھھھذاا تشيیر االدررااساتت إإلى أأنهھا تُعد تريیاقًا لضغوططاتت ف. فواائدهھھھا االمتعدددةة
فقط منتًجا ططبيیعيیًا غنيیًا بالمواادد االمضاددةة  تاالروويیبوسس ليیسنبتة إإنن . حيیاتنا االيیوميیة

 لألكسدةة ووخاليیًا من االكافيیيین وواالمواادد االمضافة وواالمواادد
 يیًضا االعديید منأأقدمم لنا ت ااالحافظة وواالملوناتت٬، وولكنهھ

 على خوااصص مضاددااتت اكاحتواائهھ ااإلضافيیة االفواائد
 وومضاددااتت لمسبباتت االسرططانن٬، إإضافة إإلى خوااصص االتشنجاتت

 .مضاددااتت االحساسيیة
	  www.shoprooibos.com
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	    تارريیخ نبتة االروويیبوسس
 
 
 

االقرنن االتاسع عشر٬، كانن حصادد محصولل نباتاتت االروويیبوسس االتي تنمو في في مطلع 
حيیث كانت ااألووررااقق . االبريیة من االمماررساتت االشائعة بيین سكانن بلدةة سيیدرربرجج

وواالجذووعع االجيیدةة تُقطع بالفؤووسس ووتُضَربب بالمطاررقق قبل أأنن تُتركك ُمجّمعة في أأكواامم 
ر٬، يیتم تفريیق ااأل. لتتخمَّر ووررااقق وواالجذووعع االرفيیعة لتجف ووبعد أأنن تتم عمليیة االتخمُّ

تحت أأشعة شمس إإفريیقيیا االحاررةة لتصبح جاهھھھزةة لتحضيیر االمشرووبب االذيي يیروويي 
ووإإلى يیومنا هھھھذاا ماتزاالل نبتة االروويیبوسس تُحضر تقريیبًا بالطريیقة نفسهھا٬، وولكن . االظمأ

 .بالطبع قد أأصبحت ااألساليیب ااآلنن آآليیةً ووأأكثر تطّورًراا
 

) Benjamin Ginsberg(يینسبرغغ لم يیكتشف االمهھاجر االرووسي بيینجاميین ج
ووكونهھ يینحدرر من أأجيیالٍل من . مم١۱٩۹٠۰٤ااإلمكانيیاتت االتسويیقيیة للروويیبوسس حتى عامم 

" سّر سيیدرربيیرغغ"تجارر االشايي٬، فقد اامتلك جيینسبرغغ االخلفيیة وواالخبرةة االكافيیتيین ليیقدمم 
 .إإلى االعالم٬، متجاووزًزاا مملكة محميیة االزهھھھورر ووأأعالي قمم منطقتهھ االمهھيیبة

 
٬، كانن االطبيیب االمحلي وواالهھاوويي لعلم االنباتاتت االدكتورر بي لي ١۱٩۹٣۳٠۰ووبحلولل عامم 

. قد ااكتشف سر تبرعم بذوورر االروويیبوسس) P le Fras Nortier(فرااسس نوررتيیر 
أأسلوبًا ) Olof Bergh(ووططّورر بالتعاوونن مع االمزااررعع االتجارريي أأوولوفف بيیرغغ 

 ززررااعيیًا جديیًداا٬، ووسرعانن ما بدأأ إإنتاجج االروويیبوسس يیتزاايید على نحو كبيیر على
منحدررااتت جبالل سيیدبيیرغغ٬، ووهھھھو االمكانن االوحيید في االعالم االذيي تنمو فيیهھ نبتة 

 .االروويیبوسس إإلى ااآلنن
 

. ٬، تأسس مجلس مرااقبة االروويیبوسس لتنظيیم االتسويیق ووتحسيین االجوددةة١۱٩۹٥٤في عامم 
حيیث تم إإنشاء  ١۱٩۹٩۹٣۳ووتجدرر ااإلشاررةة إإلى أأنن خصخصة االمجلس قد تمت في عامم 

 ). Rooibos Limited(شركة رروويیبوسس االمحدووددةة 
 

أأنشأتت شركة رروويیبوسس االمحدووددةة شبكة توززيیع حولل االعالم لتلبي االطلب االمتزاايید لهھذاا 
االمنتج االمرغوبب٬، وويیمكن االعثورر عليیهھا االيیومم في مجتمعاتت متفرقة مثل االيیابانن 

٬، ااألمريیكيیةوواالصيین ووأأووررووبا االغربيیة وواالشرقيیة وواالمملكة االمتحدةة وواالواليیاتت االمتحدةة 
 .االمطلة على االمحيیط االهھاددئئ ووإإفريیقيیاإإضافةً إإلى االبلداانن 

 
ووعبر االتعامل مع االسوقق االعالميیة٬، حدددتت شركة رروويیبوسس االمحدووددةة فرًصا لتأميین 
مجموعة أأووسع من االمنتجاتت االمتفّرددةة لهھذهه االمنطقة من إإفريیقيیا لتلبي ااحتيیاجاتت 

االمستهھلكيین  بدًءاا من ااختيیارر االمواادد ااألووليیة االهھامة ووااستخالصهھا حتى االمزجج  –
وواانتهھاًء بالمنتج االمعبأ وواالمغلّف٬، متضمنة شايي رروويیبوسس االمنكَّهھ٬، هھھھوني باشش 

)Honeybush( ٬، ووشايي االروويیبوسس غيیر االمخّمر)٬، ووخلطاتت )ااألخضر
  .ااألعشابب

	  

	    ما تستطيیع نبتة االروويیبوسس أأنن تقدمهھ لك
 

• إإنن االروويیبوسس نبتة ططبيیعيیة وونقيیة تماًما٬، حيیث ال تحتويي على أأيیة مواادد مضافة أأوو حافظة  
 .أأوو ملوناتت

 

إإنن االروويیبوسس خاليیة من االكافيیيین بشكل ططبيیعي٬، وولهھا تأثيیر االمهھدئئ على االجهھازز االعصبي  •
ج وواالصدااعع٬، لذلك يیُنصح بهھا بشكل كبيیر لألشخاصص االذيین يیعانونن من االتهھيیُّ .االمركزيي

االطفيیف٬، ووااررتفاعع ضغط  ووااالكتئاببووااضطرااباتت أأنماطط االنومم٬، ووااألررقق٬، وواالتوتر االعصبي٬، 
 .االدمم

 

 • ووحرقة االمعدةة  االتقيیؤيیمكن االتخفيیف من مشاكل االمعدةة ووعسر االهھضم كالغثيیانن وو 
 .وواالقرحة ووااإلمساكك عن ططريیق تناوولل رروويیبوسس االخالل من االكافيیيین

 

 • تمتلك نبتة االروويیبوسس خوااصص مضاددااتت االتشنج وويیمكن ااستخداامهھا لتخفيیف االتقلصاتت  
 .االمعديیة وواالمغص ووعسر االهھضم للبالغيین وواالرضع

 

 • ساسيیة كحّمى تمتلك نبتة االروويیبوسس خوااصص مضاددااتت االحساسيیة االتي تقلل من تأثيیر االح 
 .االقش وواالربو

 

 • منتج ثانويي عن (االروويیبوسس غنيیة بمضاددااتت ااألكسدةة االقويیة االتي تحارربب االجذوورر االحّرةة  
االتي تُضعف ددفاعاتت االجسم االطبيیعيیة مؤدديیةً إإلى ) عمليیة ااالستقالبب االخلويي االطبيیعي

االشيیخوخة االمبكرةة ووإإضعافف االجهھازز االمناعي؛ ووبالتالي ظظهھورر مجموعة ووااسعة من 
 .رااضضااألم

 

 •  .االروويیبوسس غنيیة بخوااصص مضاددةة لمسبباتت االسرططانن 
 

 • معيینة  حاالتت تهھيیُّجتمتلك نبتة االروويیبوسس تأثيیًراا مسكنًا للبشرةة٬، ووتخفف من االحكة وو 
كاألكزيیما وواالطفح االجلديي االناتج عن االحفاضاتت ووحب االشبابب بمجردد ووضعهھا  ٬،للجلد

  .مباشرةة على االمنطقة االمصابة
 

 • االروويیبوسس على محليیاتت غيیر غذاائيیة ططبيیعيیة مما يیجعلهھا االشراابب ااألمثل تحتويي نبتة  
 .لمن يیتبعونن حميیّة لتخفيیف االوززنن

 

 • تحتويي نبتة االروويیبوسس على نسبة ضئيیلة من حمض االطنطاليیك٬، وولذلك ال تحد من  
  .اامتصاصص االحديید في االجسم

 

 • وواالبوتاسيیومم  مماالمغنيیزيیو(تُكمِّل نبتة االروويیبوسس االمتطلباتت االيیوميیة من معاددنن عديیدةة مثل  
وواالتي تعد عناصر أأساسيیة في ووظظائف االتمثيیل االغذاائي وونمو ) وواالنحاسس وواالمنغنيیز وواالفلورراايید

 .أأسنانن ووعظامم قويیة
 

 •  .تحتويي االروويیبوسس على االزنك ووحمض أألفا هھھھيیدررووكسي االذيي يیعززز االبشرةة االصحيیة 
 

 • ساليیك فإنهھا تتيیح االروويیبوسس على نسبة ضئيیلة جًداا من حمض ااألووك الحتوااءنظًراا  
 .لألشخاصص االذيین يیعانونن من حصى االكليیة تناوولهھا بحريیة

  
لمعلوماتت عن أأحدثث االمنتجاتت وونتائج ااألبحاثث االعلميیة ووووصفاتت االروويیبوسس وواالمزيید٬، 

 www.rooibosltd.co.za: تفضلواا بزيیاررةة موقعنا ااإللكترووني
	  

	    ررحيیق االطبيیعة – )ROOIBOS(االروويیبوسس 
	  

تُعد نبتة االروويیبوسس  جزًءاا من  )االخطّطي ااألسبالطط( Aspalathus linearisأأوو  –
تعتبر هھھھذهه ). fynbos(مملكة محميیة االزهھھھورر في االكابب االمعرووفة باسم االفنبوسس 

االبقليیّة٬، وواالتي تحتويي على ما يیزيید  Fabaceaeاالشجيیرةة االبقوليیة إإحدىى أأفراادد عائلة 
من االنباتاتت ااألصليیة في جبالل سيیدرربرجج صنف من االنباتاتت٬، كما أأنهھا تعد  ٢۲٠۰٠۰عن 

 . االممتدةة حولل بلدةة كالنن وويیليیامم

 

حيیث يیوفِّر االهھوااء االنظيیف وواالتيیاررااتت االهھواائيیة االجبليیة االنقيیة هھھھنا٬، في براارريي االقمم 
االجبليیّة شديیدةة ااالنحداارر٬، أأفضل بيیئة لنمو هھھھذهه االنبتة االفريیدةة االقاددررةة على تعزيیز 

االطابع االجبلي االذيي  ييتميیز نبتة االروويیبوسس يیضاهھھھي تميیز موططنهھا ااألمم ذذ إإننّ . االصحة
ااألصليیيین االذيین تركواا ررسوماتهھم على ) San(صدحت فيیهھ يیوًما أأصوااتت شعب سانن 

 .عامم ٦٠۰٠۰٠۰صخورر جدرراانن االكهھوفف قبل 

 

تعتبر االروويیبوسس أأكثر بكثيیر من مجّردد شايي٬، ووقد بدأأتت ااألبحاثث االطبيیة تكتشف 
حتى يیومنا هھھھذاا تشيیر االدررااساتت إإلى أأنهھا تُعد تريیاقًا لضغوططاتت ف. فواائدهھھھا االمتعدددةة
فقط منتًجا ططبيیعيیًا غنيیًا بالمواادد االمضاددةة  تاالروويیبوسس ليیسنبتة إإنن . حيیاتنا االيیوميیة

 لألكسدةة ووخاليیًا من االكافيیيین وواالمواادد االمضافة وواالمواادد
 يیًضا االعديید منأأقدمم لنا ت ااالحافظة وواالملوناتت٬، وولكنهھ

 على خوااصص مضاددااتت اكاحتواائهھ ااإلضافيیة االفواائد
 وومضاددااتت لمسبباتت االسرططانن٬، إإضافة إإلى خوااصص االتشنجاتت

 .مضاددااتت االحساسيیة
	  www.shoprooibos.com

	    ,Clanwilliam, 8135, Western Cape | ٦٤ :صندووقق بريید
South Africa 
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	    تارريیخ نبتة االروويیبوسس
 
 
 

االقرنن االتاسع عشر٬، كانن حصادد محصولل نباتاتت االروويیبوسس االتي تنمو في في مطلع 
حيیث كانت ااألووررااقق . االبريیة من االمماررساتت االشائعة بيین سكانن بلدةة سيیدرربرجج

وواالجذووعع االجيیدةة تُقطع بالفؤووسس ووتُضَربب بالمطاررقق قبل أأنن تُتركك ُمجّمعة في أأكواامم 
ر٬، يیتم تفريیق ااأل. لتتخمَّر ووررااقق وواالجذووعع االرفيیعة لتجف ووبعد أأنن تتم عمليیة االتخمُّ

تحت أأشعة شمس إإفريیقيیا االحاررةة لتصبح جاهھھھزةة لتحضيیر االمشرووبب االذيي يیروويي 
ووإإلى يیومنا هھھھذاا ماتزاالل نبتة االروويیبوسس تُحضر تقريیبًا بالطريیقة نفسهھا٬، وولكن . االظمأ

 .بالطبع قد أأصبحت ااألساليیب ااآلنن آآليیةً ووأأكثر تطّورًراا
 

) Benjamin Ginsberg(يینسبرغغ لم يیكتشف االمهھاجر االرووسي بيینجاميین ج
ووكونهھ يینحدرر من أأجيیالٍل من . مم١۱٩۹٠۰٤ااإلمكانيیاتت االتسويیقيیة للروويیبوسس حتى عامم 

" سّر سيیدرربيیرغغ"تجارر االشايي٬، فقد اامتلك جيینسبرغغ االخلفيیة وواالخبرةة االكافيیتيین ليیقدمم 
 .إإلى االعالم٬، متجاووزًزاا مملكة محميیة االزهھھھورر ووأأعالي قمم منطقتهھ االمهھيیبة

 
٬، كانن االطبيیب االمحلي وواالهھاوويي لعلم االنباتاتت االدكتورر بي لي ١۱٩۹٣۳٠۰ووبحلولل عامم 

. قد ااكتشف سر تبرعم بذوورر االروويیبوسس) P le Fras Nortier(فرااسس نوررتيیر 
أأسلوبًا ) Olof Bergh(ووططّورر بالتعاوونن مع االمزااررعع االتجارريي أأوولوفف بيیرغغ 

 ززررااعيیًا جديیًداا٬، ووسرعانن ما بدأأ إإنتاجج االروويیبوسس يیتزاايید على نحو كبيیر على
منحدررااتت جبالل سيیدبيیرغغ٬، ووهھھھو االمكانن االوحيید في االعالم االذيي تنمو فيیهھ نبتة 

 .االروويیبوسس إإلى ااآلنن
 

. ٬، تأسس مجلس مرااقبة االروويیبوسس لتنظيیم االتسويیق ووتحسيین االجوددةة١۱٩۹٥٤في عامم 
حيیث تم إإنشاء  ١۱٩۹٩۹٣۳ووتجدرر ااإلشاررةة إإلى أأنن خصخصة االمجلس قد تمت في عامم 

 ). Rooibos Limited(شركة رروويیبوسس االمحدووددةة 
 

أأنشأتت شركة رروويیبوسس االمحدووددةة شبكة توززيیع حولل االعالم لتلبي االطلب االمتزاايید لهھذاا 
االمنتج االمرغوبب٬، وويیمكن االعثورر عليیهھا االيیومم في مجتمعاتت متفرقة مثل االيیابانن 

٬، ااألمريیكيیةوواالصيین ووأأووررووبا االغربيیة وواالشرقيیة وواالمملكة االمتحدةة وواالواليیاتت االمتحدةة 
 .االمطلة على االمحيیط االهھاددئئ ووإإفريیقيیاإإضافةً إإلى االبلداانن 

 
ووعبر االتعامل مع االسوقق االعالميیة٬، حدددتت شركة رروويیبوسس االمحدووددةة فرًصا لتأميین 
مجموعة أأووسع من االمنتجاتت االمتفّرددةة لهھذهه االمنطقة من إإفريیقيیا لتلبي ااحتيیاجاتت 

االمستهھلكيین  بدًءاا من ااختيیارر االمواادد ااألووليیة االهھامة ووااستخالصهھا حتى االمزجج  –
وواانتهھاًء بالمنتج االمعبأ وواالمغلّف٬، متضمنة شايي رروويیبوسس االمنكَّهھ٬، هھھھوني باشش 

)Honeybush( ٬، ووشايي االروويیبوسس غيیر االمخّمر)٬، ووخلطاتت )ااألخضر
  .ااألعشابب

	  

	    ما تستطيیع نبتة االروويیبوسس أأنن تقدمهھ لك
 

• إإنن االروويیبوسس نبتة ططبيیعيیة وونقيیة تماًما٬، حيیث ال تحتويي على أأيیة مواادد مضافة أأوو حافظة  
 .أأوو ملوناتت

 

إإنن االروويیبوسس خاليیة من االكافيیيین بشكل ططبيیعي٬، وولهھا تأثيیر االمهھدئئ على االجهھازز االعصبي  •
ج وواالصدااعع٬، لذلك يیُنصح بهھا بشكل كبيیر لألشخاصص االذيین يیعانونن من االتهھيیُّ .االمركزيي

االطفيیف٬، ووااررتفاعع ضغط  ووااالكتئاببووااضطرااباتت أأنماطط االنومم٬، ووااألررقق٬، وواالتوتر االعصبي٬، 
 .االدمم

 

 • ووحرقة االمعدةة  االتقيیؤيیمكن االتخفيیف من مشاكل االمعدةة ووعسر االهھضم كالغثيیانن وو 
 .وواالقرحة ووااإلمساكك عن ططريیق تناوولل رروويیبوسس االخالل من االكافيیيین

 

 • تمتلك نبتة االروويیبوسس خوااصص مضاددااتت االتشنج وويیمكن ااستخداامهھا لتخفيیف االتقلصاتت  
 .االمعديیة وواالمغص ووعسر االهھضم للبالغيین وواالرضع

 

 • ساسيیة كحّمى تمتلك نبتة االروويیبوسس خوااصص مضاددااتت االحساسيیة االتي تقلل من تأثيیر االح 
 .االقش وواالربو

 

 • منتج ثانويي عن (االروويیبوسس غنيیة بمضاددااتت ااألكسدةة االقويیة االتي تحارربب االجذوورر االحّرةة  
االتي تُضعف ددفاعاتت االجسم االطبيیعيیة مؤدديیةً إإلى ) عمليیة ااالستقالبب االخلويي االطبيیعي

االشيیخوخة االمبكرةة ووإإضعافف االجهھازز االمناعي؛ ووبالتالي ظظهھورر مجموعة ووااسعة من 
 .رااضضااألم

 

 •  .االروويیبوسس غنيیة بخوااصص مضاددةة لمسبباتت االسرططانن 
 

 • معيینة  حاالتت تهھيیُّجتمتلك نبتة االروويیبوسس تأثيیًراا مسكنًا للبشرةة٬، ووتخفف من االحكة وو 
كاألكزيیما وواالطفح االجلديي االناتج عن االحفاضاتت ووحب االشبابب بمجردد ووضعهھا  ٬،للجلد

  .مباشرةة على االمنطقة االمصابة
 

 • االروويیبوسس على محليیاتت غيیر غذاائيیة ططبيیعيیة مما يیجعلهھا االشراابب ااألمثل تحتويي نبتة  
 .لمن يیتبعونن حميیّة لتخفيیف االوززنن

 

 • تحتويي نبتة االروويیبوسس على نسبة ضئيیلة من حمض االطنطاليیك٬، وولذلك ال تحد من  
  .اامتصاصص االحديید في االجسم

 

 • وواالبوتاسيیومم  مماالمغنيیزيیو(تُكمِّل نبتة االروويیبوسس االمتطلباتت االيیوميیة من معاددنن عديیدةة مثل  
وواالتي تعد عناصر أأساسيیة في ووظظائف االتمثيیل االغذاائي وونمو ) وواالنحاسس وواالمنغنيیز وواالفلورراايید

 .أأسنانن ووعظامم قويیة
 

 •  .تحتويي االروويیبوسس على االزنك ووحمض أألفا هھھھيیدررووكسي االذيي يیعززز االبشرةة االصحيیة 
 

 • ساليیك فإنهھا تتيیح االروويیبوسس على نسبة ضئيیلة جًداا من حمض ااألووك الحتوااءنظًراا  
 .لألشخاصص االذيین يیعانونن من حصى االكليیة تناوولهھا بحريیة

  
لمعلوماتت عن أأحدثث االمنتجاتت وونتائج ااألبحاثث االعلميیة ووووصفاتت االروويیبوسس وواالمزيید٬، 
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تُعد نبتة االروويیبوسس  جزًءاا من  )االخطّطي ااألسبالطط( Aspalathus linearisأأوو  –
تعتبر هھھھذهه ). fynbos(مملكة محميیة االزهھھھورر في االكابب االمعرووفة باسم االفنبوسس 

االبقليیّة٬، وواالتي تحتويي على ما يیزيید  Fabaceaeاالشجيیرةة االبقوليیة إإحدىى أأفراادد عائلة 
من االنباتاتت ااألصليیة في جبالل سيیدرربرجج صنف من االنباتاتت٬، كما أأنهھا تعد  ٢۲٠۰٠۰عن 

 . االممتدةة حولل بلدةة كالنن وويیليیامم

 

حيیث يیوفِّر االهھوااء االنظيیف وواالتيیاررااتت االهھواائيیة االجبليیة االنقيیة هھھھنا٬، في براارريي االقمم 
االجبليیّة شديیدةة ااالنحداارر٬، أأفضل بيیئة لنمو هھھھذهه االنبتة االفريیدةة االقاددررةة على تعزيیز 

االطابع االجبلي االذيي  ييتميیز نبتة االروويیبوسس يیضاهھھھي تميیز موططنهھا ااألمم ذذ إإننّ . االصحة
ااألصليیيین االذيین تركواا ررسوماتهھم على ) San(صدحت فيیهھ يیوًما أأصوااتت شعب سانن 

 .عامم ٦٠۰٠۰٠۰صخورر جدرراانن االكهھوفف قبل 

 

تعتبر االروويیبوسس أأكثر بكثيیر من مجّردد شايي٬، ووقد بدأأتت ااألبحاثث االطبيیة تكتشف 
حتى يیومنا هھھھذاا تشيیر االدررااساتت إإلى أأنهھا تُعد تريیاقًا لضغوططاتت ف. فواائدهھھھا االمتعدددةة
فقط منتًجا ططبيیعيیًا غنيیًا بالمواادد االمضاددةة  تاالروويیبوسس ليیسنبتة إإنن . حيیاتنا االيیوميیة

 لألكسدةة ووخاليیًا من االكافيیيین وواالمواادد االمضافة وواالمواادد
 يیًضا االعديید منأأقدمم لنا ت ااالحافظة وواالملوناتت٬، وولكنهھ

 على خوااصص مضاددااتت اكاحتواائهھ ااإلضافيیة االفواائد
 وومضاددااتت لمسبباتت االسرططانن٬، إإضافة إإلى خوااصص االتشنجاتت

 .مضاددااتت االحساسيیة
	  www.shoprooibos.com

	    االروويیبوسس متعددد ااالستعماالتت

 

من االسهھل إإعداادد مشرووبب االروويیبوسس كما أأنهھ 
ووكونهھ يیحتويي . باإلمكانن ااالستمتاعع بهھ ساخنًا أأوو بارردًداا

) tannin(على نسبة ضئيیلة من حمض االطنطاليیك 
فهھو مشرووبب أأقل مرااررةة٬ً، كما أأنهھ لذيیذ مع أأوو من ددوونن 

بهھ كما هھھھو  ااالستمتاععيیمكن ٬، ووإإضافة االسكر وواالعسل
في حالل تناوولتهھ كمشرووبب ساخن مع إإمكانيیة إإضافة 

كما يیُعد مشرووبًا بارردًداا . االحليیب أأوو عصيیر االليیمونن
تناوولهھ ُمحلًى أأوو ممزووًجا بعصيیر  سوااًء عند ٬،رراائًعا
أأوو عصيیر مميیز٬، يیمكنك  وولتحضيیر كوكتيیل. االفاكهھة

 .إإضافتهھ إإلى مشرووبب االروويیبوسس

 

 االروويیبوسس في قواائم االطعامم

 

بشكل عامم٬، يیمكن ااستبداالل االمكّونن االسائل لوصفة ما 
بالروويیبوسس االُمحّضر لإلضفاء لونن وونكهھة على 

يیجعلهھ  كما أأنهھ مليیّن ططبيیعي للّحومم٬، مما. االطبق
نن أأساسي لتحضيیر أأوو كمكوّ  لااالختيیارر ااألمثل للتتبيی
تصفّح موقعنا ااإللكترووني . االشوررباتت وواالحساء

www.rooibosltd.co.za  للعديید من
 .ووصفاتت االروويیبوسس االمتنوعة

 

 معلوماتت غذاائيیة

 

يینصح خبرااء االتغذيیة أأنن يیتم ااختيیارر االوجبة االيیوميیة 
: من مجموعاتت االطعامم االثالثث ااألساسيیة ووهھھھي

تشكل هھھھذهه . االبرووتيیناتت وواالكربوهھھھيیدررااتت وواالدسم
االعناصر االقوااعد ااألساسيیة لحميیة متوااززنة وواالتي 

يیجب ددعمهھا بجرعاتت كافيیة من االسواائل  إإلى  ٦من  –
 .أأكواابب من االسواائل في االيیومم االوااحد على ااألقل ٨۸

نن االُكلِّي أأوو االجزئي  بإمكانن االروويیبوسس أأنن يیكونن االمكوَّ
ال يیحتويي  ألنهھلجرعاتت االسواائل االيیوميیة االمطلوبة 

ووعالووةةً على ذذلك٬، تساهھھھم . على أأيیّة إإضافاتت ضاررةة
) polyphenol(مكوناتهھ االمعدنيیة وواالبوليیفيینوليیة 

وواالمضاددةة لألكسدةة في االحفاظظ على صحة االبشرةة 
 .ااستقالبيیة ووااألسنانن وواالعظامم وواالعمليیاتت

	  

	    االحمل وواالعنايیة بالطفل

 

• يیعتبر االروويیبوسس فعاًال بشكل كبيیر في منع  
حيیث أأنّن  .ااستنفادد االحديید أأثناء االحمل وواالرضاعة

االموجودد في االشايي ) tannin(حمض االطنطاليیك 
االعادديي يیعيیق اامتصاصص االحديید كما أأنن االمشرووباتت 
االتي تحتويي على االكافيیيین تثيیر ااثنيین من أأكثر 
ااألشيیاء االمزعجة أأثناء االحمل٬، أأال ووهھھھما االغثيیانن 

فباإلمكانن ااالستمتاعع ااآلنن بشربب . ووحرقة االمعدةة
 .لهھذهه االمساووئئاالروويیبوسس خاللل االيیومم ددوونن االتعرضض 

• بفضل خوااصهھ االمضاددةة للتشنجاتت٬، فإنن  
االروويیبوسس معرووفف بقدررتهھ على تسكيین أأمرااضض 

وولكونهھ مكمًال  .االُرضع االشائعة كالمغص وواالتشنجاتت
لغذااء االُرضع االطبيیعي فإنهھ يیزيید االجرعة االيیوميیة 
االمكتسبة من االكالسيیومم وواالمنغنيیز وواالفلورراايید٬، وواالتي 

كما أأنّن  .مٍم ووأأسنانٍن قويیةتعد عناصر أأساسيیة لبناء عظا
ووضع االروويیبوسس بشكل مباشر على بشرةة االطفل عند 

ج االطفح االجلديي االناتج تبديیل االحفاضض يیخفف من تهھيیُّ
 .عن االحفاضض

 

 االتقدمم االسليیم في االسن

 

• يیشيیر االبحث االمتخصص في أأسبابب االشيیخوخة  
إإلى ززيیاددةة في ووجودد االجذوورر االحّرةة٬، ووهھھھي مركباتت 

ثانويي ططبيیعي ناتج عن عمليیة أأنتجتهھا أأجساددنا كمنتج 
ااالستقالبب االخلويي االطبيیعيیة مما يیؤدديي إإلى 

تهھاجم االجذوورر االحّرةة االخاليیا  .االشيیخوخة االمبكرةة
االسليیمة ووتساهھھھم أأضرااررهھھھا االمترااكمة في االشيیخوخة 

 .ووترااجع االجهھازز االمناعي

يیحتويي االروويیبوسس على مواادد مضاددةة لألكسدةة   •
 .ألضرااررتقتاتت على االجذوورر االحّرةة مما يیحد من اا

 

 ))االسعرااتت االحراارريیة((االحميیّة منخفضة االكيیلوجولل 

 

يیحتويي االروويیبوسس على ُمحليّیاتت ططبيیعيیة غيیر ُمغذيیة٬، 
وولذلك يیمكن ااالستمتاعع بهھ ططواالل االيیومم ددوونن إإضافة 

كما أأنن . ووااحد إإلى حميیتك) سعرةة حراارريیة(كيیلو جولل 
ااحتواائهھ على نسبة ضئيیلة من حمض االطنطاليیك 

)tannin ( باإلمكانن ااالستمتاعع بهھ بسهھولة يیعني أأنهھ
ددوونن إإضافة االسكر أأوو االعسل٬، مما يیجعلهھ االمشرووبب 
ااألنسب ألوولئك االذيین يیتوجب عليیهھم ااتباعع نظامم 

 .غذاائي يیحدُّ من كميیة االسعرااتت االحراارريیة

	  

	    االصحة االجيیدةة

 

إإنن ااكتشافاتت ااألبحاثث االعلميیة لفواائد شايي رروويیبوسس 
دد منتج . االعديیدةة ما تزاالل في بداايیاتهھا فهھو ليیس مجرَّ

ططبيیعي خالٍل من االكافيیيین ووااإلضافاتت وواالمواادد 
االحافظة وواالملوناتت٬، بل يیقدمم أأيیًضا مجموعة من 

جوددةة االفواائد االغنيیة االمضافة االتي من شأنهھا أأنن تحّسن 
 .حيیاةة ااإلنسانن

 

 االضغوططاتت وواالقلق ووااألمرااضض االمرتبطة بهھا

 

إإنن االعديید من ااألمرااضض االجسديیة تزدداادد سوًءاا بفعل 
االضغوططاتت وواالقلق بصوررةة ملموسة؛ حتى وولو لم 

 .تُعزىى بشكل مباشر لتلك االظرووفف

إإنن االروويیبوسس منتج خالٍل من االكافيیيین بشكل   •
للجهھازز االعصبي ططبيیعي٬، ووبالتالي فلهھ تأثيیر االمهھدئئ 

وويینصح بهھ بشكل كبيیر لألشخاصص االذيین  .االمركزيي
االطفيیف٬،  ووااالكتئاببيیعانونن من االتوتر االعصبي٬، 

ووااررتفاعع ضغط االدمم٬، وواالصدااعع٬، باإلضافة إإلى 
 .ااضطرااباتت أأنماطط االنومم

• إإنن خلو االروويیبوسس من االكافيیيین يیجعلهھ االمشرووبب  
 .ااألنسب لفترةة ما قبل االنومم

• ألنن شايي االروويیبوسس يیحتويي على نسبة ضئيیلة  
االفرصة  يیتيیحجًداا من حمض ااألووكساليیك فهھو 

لألشخاصص االذيین يیعانونن من حصى االكلى أأنن يیشربوهه 
 .بحريیة

ج االجلد مثل تقومم نبتة االروويیبوسس بتلطيیف تهھيیُّ  •
ااألكزيیما ووحب االشبابب إإلى حد كبيیر عند ووضعهھا 

ستخداامم يیتزاايید اا .على االمنطقة االمصابة بشكل مباشر
االصناعاتت االتجميیليیة للروويیبوسس كماددةة ططبيیعيیة مضافة 
لمستحضرااتت االعنايیة بالجلد لتساعد على تحسيین 

 .ططبيیعة االبشرةة

• تم االتوصل إإلى أأنهّھ بإمكانن االروويیبوسس أأنن يیقدمم  
حًال ملحوظظًا لكٍل من ااألررقق وواالتشنجاتت ووااإلمساكك 

مما يیجعلهھ  ٬،ووأأعرااضض االحساسيیة كحّمى االقش وواالربو
ووباألخص في بيیئة  ٬،فضل للشايي وواالقهھوةةاالبديیل ااأل

االعمل االمكتبي حيیث تكونن االتوترااتت االجسديیة قاددررةة 
 .وواالقدررةة على االتركيیز ااألددااءإإلى حٍد كبيیر على إإعاقة 

	  

	    
لماذذاا تُعد شركة رروويیبوسس االمحدووددةة االمزوّودد ااألكثر تفضيیًال في 

 االعالم
 

وومورّردد ططيیب  ررااسخة شركةشركة رروويیبوسس االمحدووددةة هھھھي   •
 .١۱٩۹٥٤االسمعة منذ عامم 

من % ٧۷٠۰بحصة قيیمتهھا  رراائدةة في االسوققتعتبر شركة   •
 .االسوقق االعالمي

•  ٢۲٥٠۰تفوقق االـ  االمزااررعيین االمتعاقديین معهھاتمتلك قاعدةة من  
 .مزررعة

• وونظامم االمزجج االفريید من نوعهھ فيیهھا  قاعدتهھا االكبيیرةةتضمن  
 .منتًجا عالي االجوددةة بشكل مستمر

• قائم على سيیاسة نظامم  إإمدااددهھھھا االمستمر ضماننَ  إإننّ  
 .ااالحتيیاططياالمخزوونن 

 فضالً عن االمستوددعاتت ٬،ُمهھل ااإلنتاجج االقصيیرةةتضمن   •
االموززعة بشكل ااسترااتيیجي حولل االعالم االتوصيیل في االوقت 

 .االمناسب

•  .ااحتيیاجاتت االمستهھلك االخاصة مدىى ااإلنتاجج االمكثّفيیلبي  

أأبحاثًا ووتطويیرااتت تُجريي شركة رروويیبوسس االمحدووددةة   •
كما أأنن لديیهھا نهھًجا مبتكًراا لفرصص صناعة  متوااصلة على االمنتج

 .منتج جديید

• مجموعة ووااسعة من االمنتجاتت  االمركز االجامعيیوفر هھھھذاا  
: ووتتضمن هھھھذهه االمنتجاتت .لتلبي ااحتيیاجاتت االمستهھلك االخاصة

إإضافة إإلى ) Honeybush(االروويیبوسس٬، عشبة هھھھوني باشش 
ووهھھھي متوفرةة بالجملة٬، ووبأكيیاسس شايي٬، نباتاتت إإفريیقيیة أأخرىى٬، 

. ووبأكيیاسس صغيیرةة٬، لالستخداامم االفورريي أأوو كسائل مستخلص
.• ييأأوو االعضومعظم االمنتجاتت متوفرةة بالشكل االتقليیديي 

  
نظامم تحليیل شركة رروويیبوسس االمحدووددةة حاصل على شهھاددةة  مصنع

 . )HACCP(االمخاططر وو نقاطط االتحكم االحرجة 

 NOPوو Ecocertشهھاددااتت (عضويي : شهھاددااتت االتصديیق  •
٬، شهھاددةة )Kosher(٬، شهھاددةة مواافقة للشريیعة االيیهھودديیّة )JASوو

٬، شهھاددةة االتجاررةة االنزيیهھة )Halaal(مواافقة للشريیعة ااإلسالميیّة 
)Fairtrade(٬، شهھاددةة من االتحالف من أأجل االغاباتت االمطيیرةة 
)Rainforest Alliance( ٬، ووشهھاددةة االزررااعة االمستداامة)UTZ (

 .ووعالمة االقلب االتجارريیة

االمزجج٬، إإضافة االنكهھاتت٬،  :يیتضمن نطاقق االخدماتت كًال من  •
 .االتغليیف حسب االطلب٬، ااالستخرااجج وواالتعبئة في أأكيیاسس

 

على االرغم من إإتاحة مجموعة ووااسعة من االمنتجاتت االقيیاسيیة إإال 
أأنن شركة رروويیبوسس االمحدووددةة ملتزمة بتلبيیة ااالحتيیاجاتت االمتغيیرةة 

ططريیق االتطويیر  ألسوااقق االمستهھلكيین االمتنوعة حولل االعالم عن
 .االمستمر لمنتجاتت جديیدةة باالشترااكك مع ززبائننا

	  

	    
لماذذاا تُعد شركة رروويیبوسس االمحدووددةة االمزوّودد ااألكثر تفضيیًال في 

 االعالم
 

وومورّردد ططيیب  ررااسخة شركةشركة رروويیبوسس االمحدووددةة هھھھي   •
 .١۱٩۹٥٤االسمعة منذ عامم 

من % ٧۷٠۰بحصة قيیمتهھا  رراائدةة في االسوققتعتبر شركة   •
 .االسوقق االعالمي

•  ٢۲٥٠۰تفوقق االـ  االمزااررعيین االمتعاقديین معهھاتمتلك قاعدةة من  
 .مزررعة

• وونظامم االمزجج االفريید من نوعهھ فيیهھا  قاعدتهھا االكبيیرةةتضمن  
 .منتًجا عالي االجوددةة بشكل مستمر

• قائم على سيیاسة نظامم  إإمدااددهھھھا االمستمر ضماننَ  إإننّ  
 .ااالحتيیاططياالمخزوونن 

 فضالً عن االمستوددعاتت ٬،ُمهھل ااإلنتاجج االقصيیرةةتضمن   •
االموززعة بشكل ااسترااتيیجي حولل االعالم االتوصيیل في االوقت 

 .االمناسب

•  .ااحتيیاجاتت االمستهھلك االخاصة مدىى ااإلنتاجج االمكثّفيیلبي  

أأبحاثًا ووتطويیرااتت تُجريي شركة رروويیبوسس االمحدووددةة   •
كما أأنن لديیهھا نهھًجا مبتكًراا لفرصص صناعة  متوااصلة على االمنتج

 .منتج جديید

• مجموعة ووااسعة من االمنتجاتت  االمركز االجامعيیوفر هھھھذاا  
: ووتتضمن هھھھذهه االمنتجاتت .لتلبي ااحتيیاجاتت االمستهھلك االخاصة

إإضافة إإلى ) Honeybush(االروويیبوسس٬، عشبة هھھھوني باشش 
ووهھھھي متوفرةة بالجملة٬، ووبأكيیاسس شايي٬، نباتاتت إإفريیقيیة أأخرىى٬، 

. ووبأكيیاسس صغيیرةة٬، لالستخداامم االفورريي أأوو كسائل مستخلص
.• ييأأوو االعضومعظم االمنتجاتت متوفرةة بالشكل االتقليیديي 

  
نظامم تحليیل شركة رروويیبوسس االمحدووددةة حاصل على شهھاددةة  مصنع

 . )HACCP(االمخاططر وو نقاطط االتحكم االحرجة 

 NOPوو Ecocertشهھاددااتت (عضويي : شهھاددااتت االتصديیق  •
٬، شهھاددةة )Kosher(٬، شهھاددةة مواافقة للشريیعة االيیهھودديیّة )JASوو

٬، شهھاددةة االتجاررةة االنزيیهھة )Halaal(مواافقة للشريیعة ااإلسالميیّة 
)Fairtrade(٬، شهھاددةة من االتحالف من أأجل االغاباتت االمطيیرةة 
)Rainforest Alliance( ٬، ووشهھاددةة االزررااعة االمستداامة)UTZ (

 .ووعالمة االقلب االتجارريیة

االمزجج٬، إإضافة االنكهھاتت٬،  :يیتضمن نطاقق االخدماتت كًال من  •
 .االتغليیف حسب االطلب٬، ااالستخرااجج وواالتعبئة في أأكيیاسس

 

على االرغم من إإتاحة مجموعة ووااسعة من االمنتجاتت االقيیاسيیة إإال 
أأنن شركة رروويیبوسس االمحدووددةة ملتزمة بتلبيیة ااالحتيیاجاتت االمتغيیرةة 

ططريیق االتطويیر  ألسوااقق االمستهھلكيین االمتنوعة حولل االعالم عن
 .االمستمر لمنتجاتت جديیدةة باالشترااكك مع ززبائننا

	  

	    االروويیبوسس متعددد ااالستعماالتت

 

من االسهھل إإعداادد مشرووبب االروويیبوسس كما أأنهھ 
ووكونهھ يیحتويي . باإلمكانن ااالستمتاعع بهھ ساخنًا أأوو بارردًداا

) tannin(على نسبة ضئيیلة من حمض االطنطاليیك 
فهھو مشرووبب أأقل مرااررةة٬ً، كما أأنهھ لذيیذ مع أأوو من ددوونن 

بهھ كما هھھھو  ااالستمتاععيیمكن ٬، ووإإضافة االسكر وواالعسل
في حالل تناوولتهھ كمشرووبب ساخن مع إإمكانيیة إإضافة 

كما يیُعد مشرووبًا بارردًداا . االحليیب أأوو عصيیر االليیمونن
تناوولهھ ُمحلًى أأوو ممزووًجا بعصيیر  سوااًء عند ٬،رراائًعا
أأوو عصيیر مميیز٬، يیمكنك  وولتحضيیر كوكتيیل. االفاكهھة

 .إإضافتهھ إإلى مشرووبب االروويیبوسس

 

 االروويیبوسس في قواائم االطعامم

 

بشكل عامم٬، يیمكن ااستبداالل االمكّونن االسائل لوصفة ما 
بالروويیبوسس االُمحّضر لإلضفاء لونن وونكهھة على 

يیجعلهھ  كما أأنهھ مليیّن ططبيیعي للّحومم٬، مما. االطبق
نن أأساسي لتحضيیر أأوو كمكوّ  لااالختيیارر ااألمثل للتتبيی
تصفّح موقعنا ااإللكترووني . االشوررباتت وواالحساء

www.rooibosltd.co.za  للعديید من
 .ووصفاتت االروويیبوسس االمتنوعة

 

 معلوماتت غذاائيیة

 

يینصح خبرااء االتغذيیة أأنن يیتم ااختيیارر االوجبة االيیوميیة 
: من مجموعاتت االطعامم االثالثث ااألساسيیة ووهھھھي

تشكل هھھھذهه . االبرووتيیناتت وواالكربوهھھھيیدررااتت وواالدسم
االعناصر االقوااعد ااألساسيیة لحميیة متوااززنة وواالتي 

يیجب ددعمهھا بجرعاتت كافيیة من االسواائل  إإلى  ٦من  –
 .أأكواابب من االسواائل في االيیومم االوااحد على ااألقل ٨۸

نن االُكلِّي أأوو االجزئي  بإمكانن االروويیبوسس أأنن يیكونن االمكوَّ
ال يیحتويي  ألنهھلجرعاتت االسواائل االيیوميیة االمطلوبة 

ووعالووةةً على ذذلك٬، تساهھھھم . على أأيیّة إإضافاتت ضاررةة
) polyphenol(مكوناتهھ االمعدنيیة وواالبوليیفيینوليیة 

وواالمضاددةة لألكسدةة في االحفاظظ على صحة االبشرةة 
 .ااستقالبيیة ووااألسنانن وواالعظامم وواالعمليیاتت

	  

	    االحمل وواالعنايیة بالطفل

 

• يیعتبر االروويیبوسس فعاًال بشكل كبيیر في منع  
حيیث أأنّن  .ااستنفادد االحديید أأثناء االحمل وواالرضاعة

االموجودد في االشايي ) tannin(حمض االطنطاليیك 
االعادديي يیعيیق اامتصاصص االحديید كما أأنن االمشرووباتت 
االتي تحتويي على االكافيیيین تثيیر ااثنيین من أأكثر 
ااألشيیاء االمزعجة أأثناء االحمل٬، أأال ووهھھھما االغثيیانن 

فباإلمكانن ااالستمتاعع ااآلنن بشربب . ووحرقة االمعدةة
 .لهھذهه االمساووئئاالروويیبوسس خاللل االيیومم ددوونن االتعرضض 

• بفضل خوااصهھ االمضاددةة للتشنجاتت٬، فإنن  
االروويیبوسس معرووفف بقدررتهھ على تسكيین أأمرااضض 

وولكونهھ مكمًال  .االُرضع االشائعة كالمغص وواالتشنجاتت
لغذااء االُرضع االطبيیعي فإنهھ يیزيید االجرعة االيیوميیة 
االمكتسبة من االكالسيیومم وواالمنغنيیز وواالفلورراايید٬، وواالتي 

كما أأنّن  .مٍم ووأأسنانٍن قويیةتعد عناصر أأساسيیة لبناء عظا
ووضع االروويیبوسس بشكل مباشر على بشرةة االطفل عند 

ج االطفح االجلديي االناتج تبديیل االحفاضض يیخفف من تهھيیُّ
 .عن االحفاضض

 

 االتقدمم االسليیم في االسن

 

• يیشيیر االبحث االمتخصص في أأسبابب االشيیخوخة  
إإلى ززيیاددةة في ووجودد االجذوورر االحّرةة٬، ووهھھھي مركباتت 

ثانويي ططبيیعي ناتج عن عمليیة أأنتجتهھا أأجساددنا كمنتج 
ااالستقالبب االخلويي االطبيیعيیة مما يیؤدديي إإلى 

تهھاجم االجذوورر االحّرةة االخاليیا  .االشيیخوخة االمبكرةة
االسليیمة ووتساهھھھم أأضرااررهھھھا االمترااكمة في االشيیخوخة 

 .ووترااجع االجهھازز االمناعي

يیحتويي االروويیبوسس على مواادد مضاددةة لألكسدةة   •
 .ألضرااررتقتاتت على االجذوورر االحّرةة مما يیحد من اا

 

 ))االسعرااتت االحراارريیة((االحميیّة منخفضة االكيیلوجولل 

 

يیحتويي االروويیبوسس على ُمحليّیاتت ططبيیعيیة غيیر ُمغذيیة٬، 
وولذلك يیمكن ااالستمتاعع بهھ ططواالل االيیومم ددوونن إإضافة 

كما أأنن . ووااحد إإلى حميیتك) سعرةة حراارريیة(كيیلو جولل 
ااحتواائهھ على نسبة ضئيیلة من حمض االطنطاليیك 

)tannin ( باإلمكانن ااالستمتاعع بهھ بسهھولة يیعني أأنهھ
ددوونن إإضافة االسكر أأوو االعسل٬، مما يیجعلهھ االمشرووبب 
ااألنسب ألوولئك االذيین يیتوجب عليیهھم ااتباعع نظامم 

 .غذاائي يیحدُّ من كميیة االسعرااتت االحراارريیة

	  

	    االصحة االجيیدةة

 

إإنن ااكتشافاتت ااألبحاثث االعلميیة لفواائد شايي رروويیبوسس 
دد منتج . االعديیدةة ما تزاالل في بداايیاتهھا فهھو ليیس مجرَّ

ططبيیعي خالٍل من االكافيیيین ووااإلضافاتت وواالمواادد 
االحافظة وواالملوناتت٬، بل يیقدمم أأيیًضا مجموعة من 

جوددةة االفواائد االغنيیة االمضافة االتي من شأنهھا أأنن تحّسن 
 .حيیاةة ااإلنسانن

 

 االضغوططاتت وواالقلق ووااألمرااضض االمرتبطة بهھا

 

إإنن االعديید من ااألمرااضض االجسديیة تزدداادد سوًءاا بفعل 
االضغوططاتت وواالقلق بصوررةة ملموسة؛ حتى وولو لم 

 .تُعزىى بشكل مباشر لتلك االظرووفف

إإنن االروويیبوسس منتج خالٍل من االكافيیيین بشكل   •
للجهھازز االعصبي ططبيیعي٬، ووبالتالي فلهھ تأثيیر االمهھدئئ 

وويینصح بهھ بشكل كبيیر لألشخاصص االذيین  .االمركزيي
االطفيیف٬،  ووااالكتئاببيیعانونن من االتوتر االعصبي٬، 

ووااررتفاعع ضغط االدمم٬، وواالصدااعع٬، باإلضافة إإلى 
 .ااضطرااباتت أأنماطط االنومم

• إإنن خلو االروويیبوسس من االكافيیيین يیجعلهھ االمشرووبب  
 .ااألنسب لفترةة ما قبل االنومم

• ألنن شايي االروويیبوسس يیحتويي على نسبة ضئيیلة  
االفرصة  يیتيیحجًداا من حمض ااألووكساليیك فهھو 

لألشخاصص االذيین يیعانونن من حصى االكلى أأنن يیشربوهه 
 .بحريیة

ج االجلد مثل تقومم نبتة االروويیبوسس بتلطيیف تهھيیُّ  •
ااألكزيیما ووحب االشبابب إإلى حد كبيیر عند ووضعهھا 

ستخداامم يیتزاايید اا .على االمنطقة االمصابة بشكل مباشر
االصناعاتت االتجميیليیة للروويیبوسس كماددةة ططبيیعيیة مضافة 
لمستحضرااتت االعنايیة بالجلد لتساعد على تحسيین 

 .ططبيیعة االبشرةة

• تم االتوصل إإلى أأنهّھ بإمكانن االروويیبوسس أأنن يیقدمم  
حًال ملحوظظًا لكٍل من ااألررقق وواالتشنجاتت ووااإلمساكك 

مما يیجعلهھ  ٬،ووأأعرااضض االحساسيیة كحّمى االقش وواالربو
ووباألخص في بيیئة  ٬،فضل للشايي وواالقهھوةةاالبديیل ااأل

االعمل االمكتبي حيیث تكونن االتوترااتت االجسديیة قاددررةة 
 .وواالقدررةة على االتركيیز ااألددااءإإلى حٍد كبيیر على إإعاقة 

	  

	    
لماذذاا تُعد شركة رروويیبوسس االمحدووددةة االمزوّودد ااألكثر تفضيیًال في 

 االعالم
 

وومورّردد ططيیب  ررااسخة شركةشركة رروويیبوسس االمحدووددةة هھھھي   •
 .١۱٩۹٥٤االسمعة منذ عامم 

من % ٧۷٠۰بحصة قيیمتهھا  رراائدةة في االسوققتعتبر شركة   •
 .االسوقق االعالمي

•  ٢۲٥٠۰تفوقق االـ  االمزااررعيین االمتعاقديین معهھاتمتلك قاعدةة من  
 .مزررعة

• وونظامم االمزجج االفريید من نوعهھ فيیهھا  قاعدتهھا االكبيیرةةتضمن  
 .منتًجا عالي االجوددةة بشكل مستمر

• قائم على سيیاسة نظامم  إإمدااددهھھھا االمستمر ضماننَ  إإننّ  
 .ااالحتيیاططياالمخزوونن 

 فضالً عن االمستوددعاتت ٬،ُمهھل ااإلنتاجج االقصيیرةةتضمن   •
االموززعة بشكل ااسترااتيیجي حولل االعالم االتوصيیل في االوقت 

 .االمناسب

•  .ااحتيیاجاتت االمستهھلك االخاصة مدىى ااإلنتاجج االمكثّفيیلبي  

أأبحاثًا ووتطويیرااتت تُجريي شركة رروويیبوسس االمحدووددةة   •
كما أأنن لديیهھا نهھًجا مبتكًراا لفرصص صناعة  متوااصلة على االمنتج

 .منتج جديید

• مجموعة ووااسعة من االمنتجاتت  االمركز االجامعيیوفر هھھھذاا  
: ووتتضمن هھھھذهه االمنتجاتت .لتلبي ااحتيیاجاتت االمستهھلك االخاصة

إإضافة إإلى ) Honeybush(االروويیبوسس٬، عشبة هھھھوني باشش 
ووهھھھي متوفرةة بالجملة٬، ووبأكيیاسس شايي٬، نباتاتت إإفريیقيیة أأخرىى٬، 

. ووبأكيیاسس صغيیرةة٬، لالستخداامم االفورريي أأوو كسائل مستخلص
.• ييأأوو االعضومعظم االمنتجاتت متوفرةة بالشكل االتقليیديي 

  
نظامم تحليیل شركة رروويیبوسس االمحدووددةة حاصل على شهھاددةة  مصنع

 . )HACCP(االمخاططر وو نقاطط االتحكم االحرجة 

 NOPوو Ecocertشهھاددااتت (عضويي : شهھاددااتت االتصديیق  •
٬، شهھاددةة )Kosher(٬، شهھاددةة مواافقة للشريیعة االيیهھودديیّة )JASوو

٬، شهھاددةة االتجاررةة االنزيیهھة )Halaal(مواافقة للشريیعة ااإلسالميیّة 
)Fairtrade(٬، شهھاددةة من االتحالف من أأجل االغاباتت االمطيیرةة 
)Rainforest Alliance( ٬، ووشهھاددةة االزررااعة االمستداامة)UTZ (

 .ووعالمة االقلب االتجارريیة

االمزجج٬، إإضافة االنكهھاتت٬،  :يیتضمن نطاقق االخدماتت كًال من  •
 .االتغليیف حسب االطلب٬، ااالستخرااجج وواالتعبئة في أأكيیاسس

 

على االرغم من إإتاحة مجموعة ووااسعة من االمنتجاتت االقيیاسيیة إإال 
أأنن شركة رروويیبوسس االمحدووددةة ملتزمة بتلبيیة ااالحتيیاجاتت االمتغيیرةة 

ططريیق االتطويیر  ألسوااقق االمستهھلكيین االمتنوعة حولل االعالم عن
 .االمستمر لمنتجاتت جديیدةة باالشترااكك مع ززبائننا

	  

	    
لماذذاا تُعد شركة رروويیبوسس االمحدووددةة االمزوّودد ااألكثر تفضيیًال في 

 االعالم
 

وومورّردد ططيیب  ررااسخة شركةشركة رروويیبوسس االمحدووددةة هھھھي   •
 .١۱٩۹٥٤االسمعة منذ عامم 

من % ٧۷٠۰بحصة قيیمتهھا  رراائدةة في االسوققتعتبر شركة   •
 .االسوقق االعالمي

•  ٢۲٥٠۰تفوقق االـ  االمزااررعيین االمتعاقديین معهھاتمتلك قاعدةة من  
 .مزررعة

• وونظامم االمزجج االفريید من نوعهھ فيیهھا  قاعدتهھا االكبيیرةةتضمن  
 .منتًجا عالي االجوددةة بشكل مستمر

• قائم على سيیاسة نظامم  إإمدااددهھھھا االمستمر ضماننَ  إإننّ  
 .ااالحتيیاططياالمخزوونن 

 فضالً عن االمستوددعاتت ٬،ُمهھل ااإلنتاجج االقصيیرةةتضمن   •
االموززعة بشكل ااسترااتيیجي حولل االعالم االتوصيیل في االوقت 

 .االمناسب

•  .ااحتيیاجاتت االمستهھلك االخاصة مدىى ااإلنتاجج االمكثّفيیلبي  

أأبحاثًا ووتطويیرااتت تُجريي شركة رروويیبوسس االمحدووددةة   •
كما أأنن لديیهھا نهھًجا مبتكًراا لفرصص صناعة  متوااصلة على االمنتج

 .منتج جديید

• مجموعة ووااسعة من االمنتجاتت  االمركز االجامعيیوفر هھھھذاا  
: ووتتضمن هھھھذهه االمنتجاتت .لتلبي ااحتيیاجاتت االمستهھلك االخاصة

إإضافة إإلى ) Honeybush(االروويیبوسس٬، عشبة هھھھوني باشش 
ووهھھھي متوفرةة بالجملة٬، ووبأكيیاسس شايي٬، نباتاتت إإفريیقيیة أأخرىى٬، 

. ووبأكيیاسس صغيیرةة٬، لالستخداامم االفورريي أأوو كسائل مستخلص
.• ييأأوو االعضومعظم االمنتجاتت متوفرةة بالشكل االتقليیديي 

  
نظامم تحليیل شركة رروويیبوسس االمحدووددةة حاصل على شهھاددةة  مصنع

 . )HACCP(االمخاططر وو نقاطط االتحكم االحرجة 

 NOPوو Ecocertشهھاددااتت (عضويي : شهھاددااتت االتصديیق  •
٬، شهھاددةة )Kosher(٬، شهھاددةة مواافقة للشريیعة االيیهھودديیّة )JASوو

٬، شهھاددةة االتجاررةة االنزيیهھة )Halaal(مواافقة للشريیعة ااإلسالميیّة 
)Fairtrade(٬، شهھاددةة من االتحالف من أأجل االغاباتت االمطيیرةة 
)Rainforest Alliance( ٬، ووشهھاددةة االزررااعة االمستداامة)UTZ (

 .ووعالمة االقلب االتجارريیة

االمزجج٬، إإضافة االنكهھاتت٬،  :يیتضمن نطاقق االخدماتت كًال من  •
 .االتغليیف حسب االطلب٬، ااالستخرااجج وواالتعبئة في أأكيیاسس

 

على االرغم من إإتاحة مجموعة ووااسعة من االمنتجاتت االقيیاسيیة إإال 
أأنن شركة رروويیبوسس االمحدووددةة ملتزمة بتلبيیة ااالحتيیاجاتت االمتغيیرةة 

ططريیق االتطويیر  ألسوااقق االمستهھلكيین االمتنوعة حولل االعالم عن
 .االمستمر لمنتجاتت جديیدةة باالشترااكك مع ززبائننا

	  

	    االروويیبوسس متعددد ااالستعماالتت

 

من االسهھل إإعداادد مشرووبب االروويیبوسس كما أأنهھ 
ووكونهھ يیحتويي . باإلمكانن ااالستمتاعع بهھ ساخنًا أأوو بارردًداا

) tannin(على نسبة ضئيیلة من حمض االطنطاليیك 
فهھو مشرووبب أأقل مرااررةة٬ً، كما أأنهھ لذيیذ مع أأوو من ددوونن 

بهھ كما هھھھو  ااالستمتاععيیمكن ٬، ووإإضافة االسكر وواالعسل
في حالل تناوولتهھ كمشرووبب ساخن مع إإمكانيیة إإضافة 

كما يیُعد مشرووبًا بارردًداا . االحليیب أأوو عصيیر االليیمونن
تناوولهھ ُمحلًى أأوو ممزووًجا بعصيیر  سوااًء عند ٬،رراائًعا
أأوو عصيیر مميیز٬، يیمكنك  وولتحضيیر كوكتيیل. االفاكهھة

 .إإضافتهھ إإلى مشرووبب االروويیبوسس

 

 االروويیبوسس في قواائم االطعامم

 

بشكل عامم٬، يیمكن ااستبداالل االمكّونن االسائل لوصفة ما 
بالروويیبوسس االُمحّضر لإلضفاء لونن وونكهھة على 

يیجعلهھ  كما أأنهھ مليیّن ططبيیعي للّحومم٬، مما. االطبق
نن أأساسي لتحضيیر أأوو كمكوّ  لااالختيیارر ااألمثل للتتبيی
تصفّح موقعنا ااإللكترووني . االشوررباتت وواالحساء

www.rooibosltd.co.za  للعديید من
 .ووصفاتت االروويیبوسس االمتنوعة

 

 معلوماتت غذاائيیة

 

يینصح خبرااء االتغذيیة أأنن يیتم ااختيیارر االوجبة االيیوميیة 
: من مجموعاتت االطعامم االثالثث ااألساسيیة ووهھھھي

تشكل هھھھذهه . االبرووتيیناتت وواالكربوهھھھيیدررااتت وواالدسم
االعناصر االقوااعد ااألساسيیة لحميیة متوااززنة وواالتي 

يیجب ددعمهھا بجرعاتت كافيیة من االسواائل  إإلى  ٦من  –
 .أأكواابب من االسواائل في االيیومم االوااحد على ااألقل ٨۸

نن االُكلِّي أأوو االجزئي  بإمكانن االروويیبوسس أأنن يیكونن االمكوَّ
ال يیحتويي  ألنهھلجرعاتت االسواائل االيیوميیة االمطلوبة 

ووعالووةةً على ذذلك٬، تساهھھھم . على أأيیّة إإضافاتت ضاررةة
) polyphenol(مكوناتهھ االمعدنيیة وواالبوليیفيینوليیة 

وواالمضاددةة لألكسدةة في االحفاظظ على صحة االبشرةة 
 .ااستقالبيیة ووااألسنانن وواالعظامم وواالعمليیاتت

	  

	    االحمل وواالعنايیة بالطفل

 

• يیعتبر االروويیبوسس فعاًال بشكل كبيیر في منع  
حيیث أأنّن  .ااستنفادد االحديید أأثناء االحمل وواالرضاعة

االموجودد في االشايي ) tannin(حمض االطنطاليیك 
االعادديي يیعيیق اامتصاصص االحديید كما أأنن االمشرووباتت 
االتي تحتويي على االكافيیيین تثيیر ااثنيین من أأكثر 
ااألشيیاء االمزعجة أأثناء االحمل٬، أأال ووهھھھما االغثيیانن 

فباإلمكانن ااالستمتاعع ااآلنن بشربب . ووحرقة االمعدةة
 .لهھذهه االمساووئئاالروويیبوسس خاللل االيیومم ددوونن االتعرضض 

• بفضل خوااصهھ االمضاددةة للتشنجاتت٬، فإنن  
االروويیبوسس معرووفف بقدررتهھ على تسكيین أأمرااضض 

وولكونهھ مكمًال  .االُرضع االشائعة كالمغص وواالتشنجاتت
لغذااء االُرضع االطبيیعي فإنهھ يیزيید االجرعة االيیوميیة 
االمكتسبة من االكالسيیومم وواالمنغنيیز وواالفلورراايید٬، وواالتي 

كما أأنّن  .مٍم ووأأسنانٍن قويیةتعد عناصر أأساسيیة لبناء عظا
ووضع االروويیبوسس بشكل مباشر على بشرةة االطفل عند 

ج االطفح االجلديي االناتج تبديیل االحفاضض يیخفف من تهھيیُّ
 .عن االحفاضض

 

 االتقدمم االسليیم في االسن

 

• يیشيیر االبحث االمتخصص في أأسبابب االشيیخوخة  
إإلى ززيیاددةة في ووجودد االجذوورر االحّرةة٬، ووهھھھي مركباتت 

ثانويي ططبيیعي ناتج عن عمليیة أأنتجتهھا أأجساددنا كمنتج 
ااالستقالبب االخلويي االطبيیعيیة مما يیؤدديي إإلى 

تهھاجم االجذوورر االحّرةة االخاليیا  .االشيیخوخة االمبكرةة
االسليیمة ووتساهھھھم أأضرااررهھھھا االمترااكمة في االشيیخوخة 

 .ووترااجع االجهھازز االمناعي

يیحتويي االروويیبوسس على مواادد مضاددةة لألكسدةة   •
 .ألضرااررتقتاتت على االجذوورر االحّرةة مما يیحد من اا

 

 ))االسعرااتت االحراارريیة((االحميیّة منخفضة االكيیلوجولل 

 

يیحتويي االروويیبوسس على ُمحليّیاتت ططبيیعيیة غيیر ُمغذيیة٬، 
وولذلك يیمكن ااالستمتاعع بهھ ططواالل االيیومم ددوونن إإضافة 

كما أأنن . ووااحد إإلى حميیتك) سعرةة حراارريیة(كيیلو جولل 
ااحتواائهھ على نسبة ضئيیلة من حمض االطنطاليیك 

)tannin ( باإلمكانن ااالستمتاعع بهھ بسهھولة يیعني أأنهھ
ددوونن إإضافة االسكر أأوو االعسل٬، مما يیجعلهھ االمشرووبب 
ااألنسب ألوولئك االذيین يیتوجب عليیهھم ااتباعع نظامم 

 .غذاائي يیحدُّ من كميیة االسعرااتت االحراارريیة

	  

	    االصحة االجيیدةة

 

إإنن ااكتشافاتت ااألبحاثث االعلميیة لفواائد شايي رروويیبوسس 
دد منتج . االعديیدةة ما تزاالل في بداايیاتهھا فهھو ليیس مجرَّ

ططبيیعي خالٍل من االكافيیيین ووااإلضافاتت وواالمواادد 
االحافظة وواالملوناتت٬، بل يیقدمم أأيیًضا مجموعة من 

جوددةة االفواائد االغنيیة االمضافة االتي من شأنهھا أأنن تحّسن 
 .حيیاةة ااإلنسانن

 

 االضغوططاتت وواالقلق ووااألمرااضض االمرتبطة بهھا

 

إإنن االعديید من ااألمرااضض االجسديیة تزدداادد سوًءاا بفعل 
االضغوططاتت وواالقلق بصوررةة ملموسة؛ حتى وولو لم 

 .تُعزىى بشكل مباشر لتلك االظرووفف

إإنن االروويیبوسس منتج خالٍل من االكافيیيین بشكل   •
للجهھازز االعصبي ططبيیعي٬، ووبالتالي فلهھ تأثيیر االمهھدئئ 

وويینصح بهھ بشكل كبيیر لألشخاصص االذيین  .االمركزيي
االطفيیف٬،  ووااالكتئاببيیعانونن من االتوتر االعصبي٬، 

ووااررتفاعع ضغط االدمم٬، وواالصدااعع٬، باإلضافة إإلى 
 .ااضطرااباتت أأنماطط االنومم

• إإنن خلو االروويیبوسس من االكافيیيین يیجعلهھ االمشرووبب  
 .ااألنسب لفترةة ما قبل االنومم

• ألنن شايي االروويیبوسس يیحتويي على نسبة ضئيیلة  
االفرصة  يیتيیحجًداا من حمض ااألووكساليیك فهھو 

لألشخاصص االذيین يیعانونن من حصى االكلى أأنن يیشربوهه 
 .بحريیة

ج االجلد مثل تقومم نبتة االروويیبوسس بتلطيیف تهھيیُّ  •
ااألكزيیما ووحب االشبابب إإلى حد كبيیر عند ووضعهھا 

ستخداامم يیتزاايید اا .على االمنطقة االمصابة بشكل مباشر
االصناعاتت االتجميیليیة للروويیبوسس كماددةة ططبيیعيیة مضافة 
لمستحضرااتت االعنايیة بالجلد لتساعد على تحسيین 

 .ططبيیعة االبشرةة

• تم االتوصل إإلى أأنهّھ بإمكانن االروويیبوسس أأنن يیقدمم  
حًال ملحوظظًا لكٍل من ااألررقق وواالتشنجاتت ووااإلمساكك 

مما يیجعلهھ  ٬،ووأأعرااضض االحساسيیة كحّمى االقش وواالربو
ووباألخص في بيیئة  ٬،فضل للشايي وواالقهھوةةاالبديیل ااأل

االعمل االمكتبي حيیث تكونن االتوترااتت االجسديیة قاددررةة 
 .وواالقدررةة على االتركيیز ااألددااءإإلى حٍد كبيیر على إإعاقة 

	  

	    
لماذذاا تُعد شركة رروويیبوسس االمحدووددةة االمزوّودد ااألكثر تفضيیًال في 

 االعالم
 

وومورّردد ططيیب  ررااسخة شركةشركة رروويیبوسس االمحدووددةة هھھھي   •
 .١۱٩۹٥٤االسمعة منذ عامم 

من % ٧۷٠۰بحصة قيیمتهھا  رراائدةة في االسوققتعتبر شركة   •
 .االسوقق االعالمي

•  ٢۲٥٠۰تفوقق االـ  االمزااررعيین االمتعاقديین معهھاتمتلك قاعدةة من  
 .مزررعة

• وونظامم االمزجج االفريید من نوعهھ فيیهھا  قاعدتهھا االكبيیرةةتضمن  
 .منتًجا عالي االجوددةة بشكل مستمر

• قائم على سيیاسة نظامم  إإمدااددهھھھا االمستمر ضماننَ  إإننّ  
 .ااالحتيیاططياالمخزوونن 

 فضالً عن االمستوددعاتت ٬،ُمهھل ااإلنتاجج االقصيیرةةتضمن   •
االموززعة بشكل ااسترااتيیجي حولل االعالم االتوصيیل في االوقت 

 .االمناسب

•  .ااحتيیاجاتت االمستهھلك االخاصة مدىى ااإلنتاجج االمكثّفيیلبي  

أأبحاثًا ووتطويیرااتت تُجريي شركة رروويیبوسس االمحدووددةة   •
كما أأنن لديیهھا نهھًجا مبتكًراا لفرصص صناعة  متوااصلة على االمنتج

 .منتج جديید

• مجموعة ووااسعة من االمنتجاتت  االمركز االجامعيیوفر هھھھذاا  
: ووتتضمن هھھھذهه االمنتجاتت .لتلبي ااحتيیاجاتت االمستهھلك االخاصة

إإضافة إإلى ) Honeybush(االروويیبوسس٬، عشبة هھھھوني باشش 
ووهھھھي متوفرةة بالجملة٬، ووبأكيیاسس شايي٬، نباتاتت إإفريیقيیة أأخرىى٬، 

. ووبأكيیاسس صغيیرةة٬، لالستخداامم االفورريي أأوو كسائل مستخلص
.• ييأأوو االعضومعظم االمنتجاتت متوفرةة بالشكل االتقليیديي 

  
نظامم تحليیل شركة رروويیبوسس االمحدووددةة حاصل على شهھاددةة  مصنع

 . )HACCP(االمخاططر وو نقاطط االتحكم االحرجة 

 NOPوو Ecocertشهھاددااتت (عضويي : شهھاددااتت االتصديیق  •
٬، شهھاددةة )Kosher(٬، شهھاددةة مواافقة للشريیعة االيیهھودديیّة )JASوو

٬، شهھاددةة االتجاررةة االنزيیهھة )Halaal(مواافقة للشريیعة ااإلسالميیّة 
)Fairtrade(٬، شهھاددةة من االتحالف من أأجل االغاباتت االمطيیرةة 
)Rainforest Alliance( ٬، ووشهھاددةة االزررااعة االمستداامة)UTZ (

 .ووعالمة االقلب االتجارريیة

االمزجج٬، إإضافة االنكهھاتت٬،  :يیتضمن نطاقق االخدماتت كًال من  •
 .االتغليیف حسب االطلب٬، ااالستخرااجج وواالتعبئة في أأكيیاسس

 

على االرغم من إإتاحة مجموعة ووااسعة من االمنتجاتت االقيیاسيیة إإال 
أأنن شركة رروويیبوسس االمحدووددةة ملتزمة بتلبيیة ااالحتيیاجاتت االمتغيیرةة 

ططريیق االتطويیر  ألسوااقق االمستهھلكيین االمتنوعة حولل االعالم عن
 .االمستمر لمنتجاتت جديیدةة باالشترااكك مع ززبائننا

	  

	    
لماذذاا تُعد شركة رروويیبوسس االمحدووددةة االمزوّودد ااألكثر تفضيیًال في 

 االعالم
 

وومورّردد ططيیب  ررااسخة شركةشركة رروويیبوسس االمحدووددةة هھھھي   •
 .١۱٩۹٥٤االسمعة منذ عامم 

من % ٧۷٠۰بحصة قيیمتهھا  رراائدةة في االسوققتعتبر شركة   •
 .االسوقق االعالمي

•  ٢۲٥٠۰تفوقق االـ  االمزااررعيین االمتعاقديین معهھاتمتلك قاعدةة من  
 .مزررعة

• وونظامم االمزجج االفريید من نوعهھ فيیهھا  قاعدتهھا االكبيیرةةتضمن  
 .منتًجا عالي االجوددةة بشكل مستمر

• قائم على سيیاسة نظامم  إإمدااددهھھھا االمستمر ضماننَ  إإننّ  
 .ااالحتيیاططياالمخزوونن 

 فضالً عن االمستوددعاتت ٬،ُمهھل ااإلنتاجج االقصيیرةةتضمن   •
االموززعة بشكل ااسترااتيیجي حولل االعالم االتوصيیل في االوقت 

 .االمناسب

•  .ااحتيیاجاتت االمستهھلك االخاصة مدىى ااإلنتاجج االمكثّفيیلبي  

أأبحاثًا ووتطويیرااتت تُجريي شركة رروويیبوسس االمحدووددةة   •
كما أأنن لديیهھا نهھًجا مبتكًراا لفرصص صناعة  متوااصلة على االمنتج

 .منتج جديید

• مجموعة ووااسعة من االمنتجاتت  االمركز االجامعيیوفر هھھھذاا  
: ووتتضمن هھھھذهه االمنتجاتت .لتلبي ااحتيیاجاتت االمستهھلك االخاصة

إإضافة إإلى ) Honeybush(االروويیبوسس٬، عشبة هھھھوني باشش 
ووهھھھي متوفرةة بالجملة٬، ووبأكيیاسس شايي٬، نباتاتت إإفريیقيیة أأخرىى٬، 

. ووبأكيیاسس صغيیرةة٬، لالستخداامم االفورريي أأوو كسائل مستخلص
.• ييأأوو االعضومعظم االمنتجاتت متوفرةة بالشكل االتقليیديي 

  
نظامم تحليیل شركة رروويیبوسس االمحدووددةة حاصل على شهھاددةة  مصنع

 . )HACCP(االمخاططر وو نقاطط االتحكم االحرجة 

 NOPوو Ecocertشهھاددااتت (عضويي : شهھاددااتت االتصديیق  •
٬، شهھاددةة )Kosher(٬، شهھاددةة مواافقة للشريیعة االيیهھودديیّة )JASوو

٬، شهھاددةة االتجاررةة االنزيیهھة )Halaal(مواافقة للشريیعة ااإلسالميیّة 
)Fairtrade(٬، شهھاددةة من االتحالف من أأجل االغاباتت االمطيیرةة 
)Rainforest Alliance( ٬، ووشهھاددةة االزررااعة االمستداامة)UTZ (

 .ووعالمة االقلب االتجارريیة

االمزجج٬، إإضافة االنكهھاتت٬،  :يیتضمن نطاقق االخدماتت كًال من  •
 .االتغليیف حسب االطلب٬، ااالستخرااجج وواالتعبئة في أأكيیاسس

 

على االرغم من إإتاحة مجموعة ووااسعة من االمنتجاتت االقيیاسيیة إإال 
أأنن شركة رروويیبوسس االمحدووددةة ملتزمة بتلبيیة ااالحتيیاجاتت االمتغيیرةة 

ططريیق االتطويیر  ألسوااقق االمستهھلكيین االمتنوعة حولل االعالم عن
 .االمستمر لمنتجاتت جديیدةة باالشترااكك مع ززبائننا

	  

	    االروويیبوسس متعددد ااالستعماالتت

 

من االسهھل إإعداادد مشرووبب االروويیبوسس كما أأنهھ 
ووكونهھ يیحتويي . باإلمكانن ااالستمتاعع بهھ ساخنًا أأوو بارردًداا

) tannin(على نسبة ضئيیلة من حمض االطنطاليیك 
فهھو مشرووبب أأقل مرااررةة٬ً، كما أأنهھ لذيیذ مع أأوو من ددوونن 

بهھ كما هھھھو  ااالستمتاععيیمكن ٬، ووإإضافة االسكر وواالعسل
في حالل تناوولتهھ كمشرووبب ساخن مع إإمكانيیة إإضافة 

كما يیُعد مشرووبًا بارردًداا . االحليیب أأوو عصيیر االليیمونن
تناوولهھ ُمحلًى أأوو ممزووًجا بعصيیر  سوااًء عند ٬،رراائًعا
أأوو عصيیر مميیز٬، يیمكنك  وولتحضيیر كوكتيیل. االفاكهھة

 .إإضافتهھ إإلى مشرووبب االروويیبوسس

 

 االروويیبوسس في قواائم االطعامم

 

بشكل عامم٬، يیمكن ااستبداالل االمكّونن االسائل لوصفة ما 
بالروويیبوسس االُمحّضر لإلضفاء لونن وونكهھة على 

يیجعلهھ  كما أأنهھ مليیّن ططبيیعي للّحومم٬، مما. االطبق
نن أأساسي لتحضيیر أأوو كمكوّ  لااالختيیارر ااألمثل للتتبيی
تصفّح موقعنا ااإللكترووني . االشوررباتت وواالحساء

www.rooibosltd.co.za  للعديید من
 .ووصفاتت االروويیبوسس االمتنوعة

 

 معلوماتت غذاائيیة

 

يینصح خبرااء االتغذيیة أأنن يیتم ااختيیارر االوجبة االيیوميیة 
: من مجموعاتت االطعامم االثالثث ااألساسيیة ووهھھھي

تشكل هھھھذهه . االبرووتيیناتت وواالكربوهھھھيیدررااتت وواالدسم
االعناصر االقوااعد ااألساسيیة لحميیة متوااززنة وواالتي 

يیجب ددعمهھا بجرعاتت كافيیة من االسواائل  إإلى  ٦من  –
 .أأكواابب من االسواائل في االيیومم االوااحد على ااألقل ٨۸

نن االُكلِّي أأوو االجزئي  بإمكانن االروويیبوسس أأنن يیكونن االمكوَّ
ال يیحتويي  ألنهھلجرعاتت االسواائل االيیوميیة االمطلوبة 

ووعالووةةً على ذذلك٬، تساهھھھم . على أأيیّة إإضافاتت ضاررةة
) polyphenol(مكوناتهھ االمعدنيیة وواالبوليیفيینوليیة 

وواالمضاددةة لألكسدةة في االحفاظظ على صحة االبشرةة 
 .ااستقالبيیة ووااألسنانن وواالعظامم وواالعمليیاتت

	  

	    االحمل وواالعنايیة بالطفل

 

• يیعتبر االروويیبوسس فعاًال بشكل كبيیر في منع  
حيیث أأنّن  .ااستنفادد االحديید أأثناء االحمل وواالرضاعة

االموجودد في االشايي ) tannin(حمض االطنطاليیك 
االعادديي يیعيیق اامتصاصص االحديید كما أأنن االمشرووباتت 
االتي تحتويي على االكافيیيین تثيیر ااثنيین من أأكثر 
ااألشيیاء االمزعجة أأثناء االحمل٬، أأال ووهھھھما االغثيیانن 

فباإلمكانن ااالستمتاعع ااآلنن بشربب . ووحرقة االمعدةة
 .لهھذهه االمساووئئاالروويیبوسس خاللل االيیومم ددوونن االتعرضض 

• بفضل خوااصهھ االمضاددةة للتشنجاتت٬، فإنن  
االروويیبوسس معرووفف بقدررتهھ على تسكيین أأمرااضض 

وولكونهھ مكمًال  .االُرضع االشائعة كالمغص وواالتشنجاتت
لغذااء االُرضع االطبيیعي فإنهھ يیزيید االجرعة االيیوميیة 
االمكتسبة من االكالسيیومم وواالمنغنيیز وواالفلورراايید٬، وواالتي 

كما أأنّن  .مٍم ووأأسنانٍن قويیةتعد عناصر أأساسيیة لبناء عظا
ووضع االروويیبوسس بشكل مباشر على بشرةة االطفل عند 

ج االطفح االجلديي االناتج تبديیل االحفاضض يیخفف من تهھيیُّ
 .عن االحفاضض

 

 االتقدمم االسليیم في االسن

 

• يیشيیر االبحث االمتخصص في أأسبابب االشيیخوخة  
إإلى ززيیاددةة في ووجودد االجذوورر االحّرةة٬، ووهھھھي مركباتت 

ثانويي ططبيیعي ناتج عن عمليیة أأنتجتهھا أأجساددنا كمنتج 
ااالستقالبب االخلويي االطبيیعيیة مما يیؤدديي إإلى 

تهھاجم االجذوورر االحّرةة االخاليیا  .االشيیخوخة االمبكرةة
االسليیمة ووتساهھھھم أأضرااررهھھھا االمترااكمة في االشيیخوخة 

 .ووترااجع االجهھازز االمناعي

يیحتويي االروويیبوسس على مواادد مضاددةة لألكسدةة   •
 .ألضرااررتقتاتت على االجذوورر االحّرةة مما يیحد من اا

 

 ))االسعرااتت االحراارريیة((االحميیّة منخفضة االكيیلوجولل 

 

يیحتويي االروويیبوسس على ُمحليّیاتت ططبيیعيیة غيیر ُمغذيیة٬، 
وولذلك يیمكن ااالستمتاعع بهھ ططواالل االيیومم ددوونن إإضافة 

كما أأنن . ووااحد إإلى حميیتك) سعرةة حراارريیة(كيیلو جولل 
ااحتواائهھ على نسبة ضئيیلة من حمض االطنطاليیك 

)tannin ( باإلمكانن ااالستمتاعع بهھ بسهھولة يیعني أأنهھ
ددوونن إإضافة االسكر أأوو االعسل٬، مما يیجعلهھ االمشرووبب 
ااألنسب ألوولئك االذيین يیتوجب عليیهھم ااتباعع نظامم 

 .غذاائي يیحدُّ من كميیة االسعرااتت االحراارريیة

	  

	    االصحة االجيیدةة

 

إإنن ااكتشافاتت ااألبحاثث االعلميیة لفواائد شايي رروويیبوسس 
دد منتج . االعديیدةة ما تزاالل في بداايیاتهھا فهھو ليیس مجرَّ

ططبيیعي خالٍل من االكافيیيین ووااإلضافاتت وواالمواادد 
االحافظة وواالملوناتت٬، بل يیقدمم أأيیًضا مجموعة من 

جوددةة االفواائد االغنيیة االمضافة االتي من شأنهھا أأنن تحّسن 
 .حيیاةة ااإلنسانن

 

 االضغوططاتت وواالقلق ووااألمرااضض االمرتبطة بهھا

 

إإنن االعديید من ااألمرااضض االجسديیة تزدداادد سوًءاا بفعل 
االضغوططاتت وواالقلق بصوررةة ملموسة؛ حتى وولو لم 

 .تُعزىى بشكل مباشر لتلك االظرووفف

إإنن االروويیبوسس منتج خالٍل من االكافيیيین بشكل   •
للجهھازز االعصبي ططبيیعي٬، ووبالتالي فلهھ تأثيیر االمهھدئئ 

وويینصح بهھ بشكل كبيیر لألشخاصص االذيین  .االمركزيي
االطفيیف٬،  ووااالكتئاببيیعانونن من االتوتر االعصبي٬، 

ووااررتفاعع ضغط االدمم٬، وواالصدااعع٬، باإلضافة إإلى 
 .ااضطرااباتت أأنماطط االنومم

• إإنن خلو االروويیبوسس من االكافيیيین يیجعلهھ االمشرووبب  
 .ااألنسب لفترةة ما قبل االنومم

• ألنن شايي االروويیبوسس يیحتويي على نسبة ضئيیلة  
االفرصة  يیتيیحجًداا من حمض ااألووكساليیك فهھو 

لألشخاصص االذيین يیعانونن من حصى االكلى أأنن يیشربوهه 
 .بحريیة

ج االجلد مثل تقومم نبتة االروويیبوسس بتلطيیف تهھيیُّ  •
ااألكزيیما ووحب االشبابب إإلى حد كبيیر عند ووضعهھا 

ستخداامم يیتزاايید اا .على االمنطقة االمصابة بشكل مباشر
االصناعاتت االتجميیليیة للروويیبوسس كماددةة ططبيیعيیة مضافة 
لمستحضرااتت االعنايیة بالجلد لتساعد على تحسيین 

 .ططبيیعة االبشرةة

• تم االتوصل إإلى أأنهّھ بإمكانن االروويیبوسس أأنن يیقدمم  
حًال ملحوظظًا لكٍل من ااألررقق وواالتشنجاتت ووااإلمساكك 

مما يیجعلهھ  ٬،ووأأعرااضض االحساسيیة كحّمى االقش وواالربو
ووباألخص في بيیئة  ٬،فضل للشايي وواالقهھوةةاالبديیل ااأل

االعمل االمكتبي حيیث تكونن االتوترااتت االجسديیة قاددررةة 
 .وواالقدررةة على االتركيیز ااألددااءإإلى حٍد كبيیر على إإعاقة 

	  

	    
لماذذاا تُعد شركة رروويیبوسس االمحدووددةة االمزوّودد ااألكثر تفضيیًال في 

 االعالم
 

وومورّردد ططيیب  ررااسخة شركةشركة رروويیبوسس االمحدووددةة هھھھي   •
 .١۱٩۹٥٤االسمعة منذ عامم 

من % ٧۷٠۰بحصة قيیمتهھا  رراائدةة في االسوققتعتبر شركة   •
 .االسوقق االعالمي

•  ٢۲٥٠۰تفوقق االـ  االمزااررعيین االمتعاقديین معهھاتمتلك قاعدةة من  
 .مزررعة

• وونظامم االمزجج االفريید من نوعهھ فيیهھا  قاعدتهھا االكبيیرةةتضمن  
 .منتًجا عالي االجوددةة بشكل مستمر

• قائم على سيیاسة نظامم  إإمدااددهھھھا االمستمر ضماننَ  إإننّ  
 .ااالحتيیاططياالمخزوونن 

 فضالً عن االمستوددعاتت ٬،ُمهھل ااإلنتاجج االقصيیرةةتضمن   •
االموززعة بشكل ااسترااتيیجي حولل االعالم االتوصيیل في االوقت 

 .االمناسب

•  .ااحتيیاجاتت االمستهھلك االخاصة مدىى ااإلنتاجج االمكثّفيیلبي  

أأبحاثًا ووتطويیرااتت تُجريي شركة رروويیبوسس االمحدووددةة   •
كما أأنن لديیهھا نهھًجا مبتكًراا لفرصص صناعة  متوااصلة على االمنتج

 .منتج جديید

• مجموعة ووااسعة من االمنتجاتت  االمركز االجامعيیوفر هھھھذاا  
: ووتتضمن هھھھذهه االمنتجاتت .لتلبي ااحتيیاجاتت االمستهھلك االخاصة

إإضافة إإلى ) Honeybush(االروويیبوسس٬، عشبة هھھھوني باشش 
ووهھھھي متوفرةة بالجملة٬، ووبأكيیاسس شايي٬، نباتاتت إإفريیقيیة أأخرىى٬، 

. ووبأكيیاسس صغيیرةة٬، لالستخداامم االفورريي أأوو كسائل مستخلص
.• ييأأوو االعضومعظم االمنتجاتت متوفرةة بالشكل االتقليیديي 

  
نظامم تحليیل شركة رروويیبوسس االمحدووددةة حاصل على شهھاددةة  مصنع

 . )HACCP(االمخاططر وو نقاطط االتحكم االحرجة 

 NOPوو Ecocertشهھاددااتت (عضويي : شهھاددااتت االتصديیق  •
٬، شهھاددةة )Kosher(٬، شهھاددةة مواافقة للشريیعة االيیهھودديیّة )JASوو

٬، شهھاددةة االتجاررةة االنزيیهھة )Halaal(مواافقة للشريیعة ااإلسالميیّة 
)Fairtrade(٬، شهھاددةة من االتحالف من أأجل االغاباتت االمطيیرةة 
)Rainforest Alliance( ٬، ووشهھاددةة االزررااعة االمستداامة)UTZ (

 .ووعالمة االقلب االتجارريیة

االمزجج٬، إإضافة االنكهھاتت٬،  :يیتضمن نطاقق االخدماتت كًال من  •
 .االتغليیف حسب االطلب٬، ااالستخرااجج وواالتعبئة في أأكيیاسس

 

على االرغم من إإتاحة مجموعة ووااسعة من االمنتجاتت االقيیاسيیة إإال 
أأنن شركة رروويیبوسس االمحدووددةة ملتزمة بتلبيیة ااالحتيیاجاتت االمتغيیرةة 

ططريیق االتطويیر  ألسوااقق االمستهھلكيین االمتنوعة حولل االعالم عن
 .االمستمر لمنتجاتت جديیدةة باالشترااكك مع ززبائننا

	  

	    
لماذذاا تُعد شركة رروويیبوسس االمحدووددةة االمزوّودد ااألكثر تفضيیًال في 

 االعالم
 

وومورّردد ططيیب  ررااسخة شركةشركة رروويیبوسس االمحدووددةة هھھھي   •
 .١۱٩۹٥٤االسمعة منذ عامم 

من % ٧۷٠۰بحصة قيیمتهھا  رراائدةة في االسوققتعتبر شركة   •
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. ووبأكيیاسس صغيیرةة٬، لالستخداامم االفورريي أأوو كسائل مستخلص
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نظامم تحليیل شركة رروويیبوسس االمحدووددةة حاصل على شهھاددةة  مصنع
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 NOPوو Ecocertشهھاددااتت (عضويي : شهھاددااتت االتصديیق  •
٬، شهھاددةة )Kosher(٬، شهھاددةة مواافقة للشريیعة االيیهھودديیّة )JASوو

٬، شهھاددةة االتجاررةة االنزيیهھة )Halaal(مواافقة للشريیعة ااإلسالميیّة 
)Fairtrade(٬، شهھاددةة من االتحالف من أأجل االغاباتت االمطيیرةة 
)Rainforest Alliance( ٬، ووشهھاددةة االزررااعة االمستداامة)UTZ (

 .ووعالمة االقلب االتجارريیة

االمزجج٬، إإضافة االنكهھاتت٬،  :يیتضمن نطاقق االخدماتت كًال من  •
 .االتغليیف حسب االطلب٬، ااالستخرااجج وواالتعبئة في أأكيیاسس

 

على االرغم من إإتاحة مجموعة ووااسعة من االمنتجاتت االقيیاسيیة إإال 
أأنن شركة رروويیبوسس االمحدووددةة ملتزمة بتلبيیة ااالحتيیاجاتت االمتغيیرةة 

ططريیق االتطويیر  ألسوااقق االمستهھلكيین االمتنوعة حولل االعالم عن
 .االمستمر لمنتجاتت جديیدةة باالشترااكك مع ززبائننا

	  

ROOIBOS - NATURE’S NECTAR
The Rooibos plant Aspalathus linearis is part of the 
Cape Floral Kingdom, commonly known as ‘fynbos’. 
This leguminous shrub is a member of the Fabaceae 
family, which has more than 200 species, and it is 
indigenous to the Cederberg mountains around 
Clanwilliam. 

Here, the wilderness of craggy peaks, clean air 
and pure mountain streams provides the perfect 
environment for this unique health-promoting 
plant. Rooibos is as special as its mountainous 
home, which once echoed with the voices 
of the indigenous San people, who left their 
rock paintings on the cave walls as far back as  
6 000 years ago.

Rooibos is far more than just a tea, and medical 
science has only begun to realise its many benefits. 
So far, the discoveries indicate that it is an antidote 
to the stress of our daily lives. Not only is it a natural 
product, rich in antioxidants, and free of caffeine, 
additives, preservatives and colourants, but Rooibos 
also provides a wealth of added 
benefits, including 
anti-spasmodic, anti-carcinogenic 
and anti-allergenic properties.

At the turn of the 19th century, it was common 
practice for the inhabitants of the Cederberg region 
to harvest the wild-growing Rooibos plants. The 
leaves and fine stems were chopped with axes and 
bruised with hammers before being left in heaps to 
ferment. Once fermented, the leaves and thin stems 
were spread out to dry in the hot African sun, ready 
for use in a thirst-quenching drink. Today, Rooibos is 
still processed in much the same way, but, of course, 
the methods are now mechanised and far more 
refined.

It was not until 1904 that a Russian immigrant, Benjamin 
Ginsberg, realised the marketing potential of 
Rooibos. Descended from generations of tea traders, 
Ginsberg had the background and experience to 
introduce the ‘secret of the Cederberg’ to a world 
far beyond the floral kingdom and majestic peaks of 
this region.

By 1930, Dr P le Fras Nortier, the local medical doctor 
and keen  botanist, had discovered the secret of 
germinating Rooibos seeds. Together with Olof Bergh, 
a commercial farmer, he developed new cultivation 
methods and soon the production of Rooibos began 
on a much larger scale along the slopes of the 
Cederberg mountains. It is still the only place in the 
world where Rooibos grows.

In 1954, the Rooibos Tea Control Board was 
established to regulate marketing and improve 
quality control. The Board was privatised in 1993 and 
Rooibos Limited was established. 

Rooibos Limited has established a worldwide 
distribution network to meet the ever-increasing 
demand for this popular product, and it can now 
be found in societies as diverse as Japan, China, 
Western and Eastern Europe, the UK, the USA, the 
Pacific Rim and Africa.

Through interaction with the global market, Rooibos 
Limited has identified opportunities to supply a wider 
range of products, unique to this part of Africa, to 
meet specific customer needs – from a selection 
of raw materials and extracts for blending, to final 
packaged products, including flavoured Rooibos, 
Honeybush, unfermented (‘green’) Rooibos and 
herbal blends.

PO Box 64, Clanwilliam, 8135, Western Cape, South Africa
Tel: +27 27 482 2155  •  Fax: +27 27 482 1844
Email: info@rooibosltd.co.za

www.rooibosltd.co.za
www.shoprooibos.com

WHAT ROOIBOS CAN DO FOR YOU
 •  Rooibos is completely pure and natural as it contains no 

additives, preservatives or colourants.

•  Rooibos is naturally caffeine free and has a soothing effect on 
the central nervous system. It is therefore highly recommended 
for people suffering from irritability, headaches, disturbed 
sleeping patterns, insomnia, nervous tension, mild depression 
or hypertension.

 •  Stomach and indigestive problems such as nausea, vomiting, 
heartburn, ulcers and constipation can also be relieved by 
drinking caffeine free Rooibos.

 •  Rooibos has anti-spasmodic properties, and can be used to 
relieve stomach cramps, colic and digestive discomfort in 
adults and infants.

 •  Rooibos has anti-allergenic properties that reduce the effects 
of allergies such as hay fever and asthma.

 •  Rooibos contains powerful antioxidants that fight free radicals 
(a by-product of normal cell function), which weaken the 
body’s natural defences and lead to premature ageing, the 
decline of the immune system and the onset of a wide variety 
of diseases.

 •  Rooibos has anti-carcinogenic properties.

 •  Rooibos has a soothing effect on the skin, relieving itching and 
certain skin irritations such as eczema, nappy rash and acne 
when applied directly to the affected area. 

 •  Rooibos contains natural non-nutritive sweeteners, which 
makes it ideal for people on a slimming diet.

 •  Rooibos contains little tannin and therefore does not inhibit 
the absorption of iron in the body. 

 •  Rooibos supplements the daily requirements of several 
minerals (e.g. magnesium, potassium, copper, manganese 
and fluoride), which are essential for metabolic function and 
the development of strong teeth and bones.

 •  Rooibos contains zinc and alpha hydroxy acid, which promote 
a healthy skin.

 •  Since Rooibos contains a very small amount of oxalic acid, it 
can be drunk freely by people suffering from kidney stones.

  For the latest product information, scientific research 
findings, Rooibos recipes and more, visit our website   
www.rooibosltd.co.za

THE HISTORY OF ROOIBOS


