
Ingrediente: Extract etanolic 10-20:1 (maltodextrină) din 
rădăcină de Rhodiola (Rhodiola rosea), standardizat 5% 
rozavine, lactoză monohidrat (agent de încărcare), celuloză 
microcristalină (agent de încărcare), crospovidonă (stabilizator), 
talc (agent antiaglomerant), săruri de magneziu ale acizilor grași 
(agent antiaglomerant).

Caracteristici: Rhodiola este o remarcabilă plantă cu efect 
adaptogen care susţine capacitatea de apărare a organismului 
la diferite tipuri de stres.

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. Poate interacţiona cu alte plante 
adaptogene la administrare concomitentă.

Menţiuni de sănătate
• Ajută organismul să se adapteze la stres emoţional și la efort fizic
• Contribuie la o activitate mentală și cognitivă optimă
• Ajută la susţinerea sistemului nervos
• Ajută la susţinerea percepţiei
• Susţine starea de bine
• Benefic în dificultăţi de somn
• Are efect benefic asupra sistemului cardiovascular, ajutând la protejarea 

împotriva stresului și la menţinerea tenisiunii arteriale normale.
Mod de utilizare
1 comprimat dimineaţa sau câte 1 comprimat dimineaţa și la prânz.
A se consuma, de preferinţă, înainte de sfârșitul 
perioadei de valabilitate înscrisă pe ambalaj.
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