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Menţiuni de sănătate
• Susţine calmul și relaxarea optimă în situaţii de stres
• Ajută la relaxarea psihică și fizică
• Atenuează tulburările de somn și favorizează un somn sănătos
• Contribuie la menţinerea echilibrului emoţional 
• Ajută la menţinerea stării de spirit pozitive.

Mod de utilizare: 1 comprimat pe zi sau la recomandarea 
specialistului.
A se consuma, de preferinţă, înainte de sfârșitul perioadei de 
valabilitate înscrisă pe ambalaj.

• CALM ȘI RELAXARE 
• SOMN LINIȘTIT

Ingrediente: Lactoză monohidrat (agent de încărcare), extract 
hidroalcoolic 10:1 (maltodextrină) din părţi aeriene de Sunătoare 
(Hypericum perforatum) standardizat 0,3% hypericină, celuloză 
microcristalină (agent de încărcare), crospovidonă (stabilizator), talc 
(agent antiaglomerant), stearat de magneziu (agent antiaglomerant).

Caracteristici: Sunătoarea este una dintre cele mai folosite plante 
în medicina tradiţională. Susţine rezistenţa la stres a organismului și 
relaxează în situaţiile tensionate, asigurând echilibrul emoţional.

Atenţie: A nu se depăși doza recomandată pentru consumul zilnic. 
Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o alimentaţie diversificată și 
echilibrată și un mod de viaţă sănătos. A nu se lăsa la îndemâna și la 
vederea copiilor mici. A se păstra la loc uscat, ferit de lumină și 
căldură. Contraindicat copiilor sub 3 ani precum și persoanelor cu 
intoleranţă la lactoză sau alergice la oricare dintre ingredientele 
produsului. Femeile gravide sau cele care alăptează trebuie să 
consulte medicul sau farmacistul în legatură cu produsul. 
Contraindicat în afecţiuni psihice severe (sindrom melancolic, 
psihoze, tulburări bipolare, tendinţă de suicid). Poate interacţiona cu 
produse anticoagulante, psihotrope, contraceptive, inhibitori ai 
proteazei sau pe bază de fier. Poate determina reacţii de 
fotosensibilizare la persoanele hipersensibile. 

Producător/ Deţinător notificare: Alevia SRL, str. Ana 
Ipătescu, nr. 9, Fălticeni, Suceava, tel./fax (0230) 544 789, 
office@alevia.com.ro, www.alevia.com.ro
Produse fabricate în sistem de management 
al calităţii bazat pe ISO 9001:2015 
și ISO 22000:2005 Lloyd's Register
Notificat de SNPMAPS
Notificare nr. 9024/08.09.2014


