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*Valori Nutriţionale de Referinţă cf. Regulament 1169/2011

Informaţii nutriţionale Cantitate/comprimat %VNR
Vitamina C 100mg 125*
Extract de Propolis 40mg
Extract de Echinacea 10mg
Vitamina B2 1,2mg 86*

supliment alimentar cu îndulcitori naturali

comprimate
masticabile40 ℮  2

4g

Ingrediente: Sorbitol (îndulcitor natural), acid ascorbic
(vitamina C), extract hidroetanolic 2:1 (maltodextrină din grâu) de
Propolis, talc (agent antiaglomerant), extract 5:1 din părţi aeriene
de Echinacea (Echinacea purpurea) standardizat 4% polifenoli
totali, săruri de magneziu ale acizilor grași vegetali (agent
antiaglomerant), dioxid de siliciu coloidal (agent antiaglomerant), 
glicozide steviolice (îndulcitor natural), riboflavină (vitamina B2),
aromă de căpșuni.
Caracteristici: Produsul este conceput prin combinarea
extractului standardizat de Echinacea cu Propolis, cu vitaminele B2
și C și îndulcit cu stevie pentru eficienţă ridicată și gust delicios.
Atenţie: A nu se depăși doza recomandată pentru consumul zilnic.
Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată și echilibrată și 
un mod de viaţă sănătos. A nu se lăsa la îndemâna și la vederea
copiilor mici. Contraindicat copiilor sub 3 ani, femeilor însărcinate sau
mamelor care alăptează, precum și persoanelor alergice la propolis
și/sau la alte produse apicole ori la oricare dintre ingredientele
produsului. Consumate în exces, sorbitolul și vitamina C, pot avea 
efect laxativ. A se păstra la loc uscat, ferit de lumină și căldură.

Menţiuni de sănătate
•  Contribuie la sănătatea tractului respirator superior (Echinacea)
•  Contribuie la funcţionarea normală a sistemului imunitar (Echinacea 

și Vitamina C)
•  Contribuie la protejarea celulelor împotriva stresului oxidativ 

(Vitaminele B2 și C)
•  Contribuie la creșterea absorbţiei fierului în organism (Vitamina C).

Mod de utilizare
Copii: câte 1 comprimat masticabil de 2 - 3 ori pe zi.
Adulţi: câte 1 comprimat masticabil de 3 - 4 ori pe zi.
A se consuma, de preferinţă, înainte de sfârșitul perioadei de 
valabilitate înscrisă pe ambalaj.

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 22000:2018 Lloyd’s Register.
Notificat de SNPMAPS
Notificare nr. AA 12810/17.07.2019

Propolis
Vitamina C
cu Echinacea
• Cu stevie


