
 

 

 را چگونه می توان از نوع تقلبی آن تشخیص داد؟ژل رویال اصل 

 

 داد؟ صیآن تشخ یتوان از نوع تقلب یاصل را چگونه م الیژل رو

افراد سودجو اطمینان از خالص و اصل بودن آن است. ژل رویال  اصل  یکی از موضوعات مطرح برای خریداران

همواره در بازار وجود داشته اند و در این مورد نیز عرضه ژل رویال تقلبی از طرف برخی از این افراد می تواند 

آن را خریداری می کنند،  ژل رویال طبیعیمصرف کنندگان این محصول را که بیشتر به علت خواص درمانی 

 دچار مشکل نماید.

 ژل رویال اصلمشخصات 



 

 

 

 اصل الیرومشخصات ژل 

را متذکر می شویم تا به هنگام خرید آنها را مدنظر داشته  ژل رویال خالصدر اینجا ما برخی از مشخصات 

 باشید:

 ژل رویال ارگانیک و اصل شیری رنگ است. -

 نوع اصل این محصول به آسانی در آب حل می شود. -

 است. 7آن کمتر از  phدارای حالت اسیدی بوده و  ژل رویال طبیعیهمچنین  -

 می باشد. ژل رویال خالصدیگری برای شناسایی  داشتن بوی تند نیز مشخصه بارز -

خالص به راحتی می توانید با استفاده از حواس ارگانیک و مشخصاتی چون رنگ و بو را به هنگام خرید ژل رویال 

ل و انحالل باال در آب بایستی به آزمایش مقداری از ژل رویا phاما در مورد تعیین پنجگانه خود تشخیص دهید 

منتخب به عنوان نمونه بپردازید یا اگر این آزمایشات قبال در مورد محصول انجام شده است مستندات آن را 

 مشاهده نمایید.



 

 

 ژل رویال اصلبسته بندی استاندارد 

 

 اصل الیاستاندارد ژل رو یبسته بند

از آنجایی حائز اهمیت است که اگر نگهداری این محصول به درستی انجام نشود  خالصژل رویال بسته بندی 

ممکن است دچار فساد شده و خواص درمانی خود را از دست بدهد. شرکت هایی که در بسته بندی محصوالت 

ژل رید خود رعایت استانداردها و مسائل بهداشتی و حفاظتی را در نظر می گیرند مشتریان بیشتری را برای خ

 جذب می کنند.رویال 

فراهم نمودن شرایط محیطی  ،عالوه بر بسته بندی مناسب آن رویال طبیعی ژلدر مورد نگهداری اصولی 

درجه سانتی گراد  81منفی مناسب نیز حائز اهمیت است. دمای مناسب برای نگهداری از این محصول، دمای 

از خواص بهره مندی و به مراتب  همر مفید آن را افزایش داداست و با نگهداری ژل در این دما می توان طول ع

 گفت انگیز درمانی آن را نیز بیشتر کرد.ش


