
• CONŢINE PROPOLIS, SALVIE,

GHIMBIR, MĂCEȘE

• CALMEAZĂ GÂTUL IRITAT

• SUSŢINE SISTEMUL IMUNITAR

Propolis
C - tare

comprimate
masticabile30

Supliment alimentar 
cu îndulcitori naturali 

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
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Informaţii nutriţionale %VNR

Extract de Măceș 
din care Vitamina C 

Extract de Propolis

Extract de Ghimbir
Extract de Salvie

Cantitate / 4 comprimate
500mg
200mg

125*100mg

12mg
140mg

*Valori Nutriţionale de Referinţă cf. Regulament 1169/2011
Ingrediente: sorbitol și glicozide steviolice (îndulcitori 
naturali), extract hidroetanolic 2:1 (maltodextrină din grâu) 
de Propolis, extract 4:1 din fructe de Măceș (Rosa canina),
standardizat 50% vitamina C, extract hidroetanolic 4:1 
(maltodextrină) din frunze de Salvie (Salvia officinalis) cu 
10% polifenoli, săruri de magneziu ale acizilor grași vegetali 
și amidon din porumb (agenţi antiaglomeranţi), extract de 
Ghimbir (Zingiber officinale), aromă naturală de zmeură.
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. A nu se utiliza de către 
copii sub 3 ani. A se păstra la loc uscat, ferit de lumină și 
căldură. Contraindicat persoanelor alergice la propolis sau 
la oricare dintre ingredientele produsului. În cazul femeilor 
însărcinate sau care alăptează, utilizarea se face numai la 
recomandarea specialistului. Consumate în exces, 
sorbitolul și vitamina C pot avea efect laxativ.

Lot

Exp

Menţiuni de sănătate
• Efect calmant și plăcut asupra gâtului, faringelui și corzilor vocale 

(Salvie)
• Contribuie la apărarea naturală a organismului, susţine sistemul 

imunitar (Măceș, Salvie, Ghimbir)
• Ajută la calmarea răcelilor comune (Măceș)
• Contribuie la menţinerea funcţionării normale a sistemului imunitar 

în timpul exerciţiilor fizice intense și după acestea (Vitamina C)
• Contribuie la reducerea oboselii și extenuării (Vitamina C).

Mod de utilizare
Câte 1 comprimat masticabil de 2-3 ori pe zi la copii.
Câte 1 comprimat masticabil de 4 ori pe zi la adulţi.
A se consuma, de preferinţă, înainte de sfârșitul perioadei 
de valabilitate înscrisă pe ambalaj.


