
Ingrediente: Extract uscat 5-8:1 din frunze de Roiniţă, conţinând 7-15% 
acid rozmarinic și 14-25% acizi hidroxinicinamici, lactoză monohidrat 
(agent de încărcare), celuloză microcristalină (agent de încărcare), 
poliplasmodă XL (stabilizator), talc (agent antiaglomerant), săruri de 
magneziu ale acizilor grași (agent antiaglomerant).

Caracteristici: Melissa sau Roiniţa este una dintre cele mai valoroase 
plante pentru managementul stresului, asigurarea stării de bine și a relaxării 
organismului. Acest produs folosește un extract unic, recunoscut la nivel 
mondial - Cyracos® - obţinut din culturi atent controlate de varietăţi botanice 
selecţionate de studii, care au constatat o diminuare semnificativă a 
manifestărilor asociate stresului după numai două săptămâni de 
administrare.

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 nu se administra copiilor sub 3 ani. A se păstra la 
loc uscat, ferit de lumină și căldură. Contraindicat persoanelor cu 
intoleranţă la lactoză sau alergice la oricare dintre ingredientele 
produsului, precum și femeilor gravide sau care alăptează și cele care 
doresc să rămână însărcinate trebuie să consulte medicul sau farmacistul 
în legătură cu produsul.

Menţiuni de sănătate
• Contribuie la relaxarea optimă
• Dovedit știinţific că sprijină calmul pentru un somn odihnitor
• Ajută la menţinerea unui somn sănătos
• Susţine sistemul circulator sănătos
• Menţine echilibru hormonal 
• Acţionează ca un antioxidant.

Mod de utilizare
Câte 1 comprimat de 2-3 ori pe zi sau la recomandarea specialistului.

A se consuma, de preferinţă, înainte de sfârșitul perioadei de valabilitate 
înscrisă pe ambalaj.

Informaţii nutriţionale Cantitate/3 comprimate

Cyracos® - Melissa officinalis
(Extract de Roiniţă cu 7-15% acid rozmarin)

600mg
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