
Menţiuni de sănătate

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

Informaţii nutriţionale
Extract de Ginseng-siberian
Extract de Roiniţă
Extract de Sunătoare
Magneziu
Extract de Ginkgo biloba
Vitamina PP 150*

26*

Acid pantotenic 150*
Vitamina B2 150*
Vitamina B6 150*
Vitamina B1 150*
Acid folic 150*
Biotină 150*
Vitamina B12 150*

400mg
250mg
220mg
100mg

80mg
24mg

9mg
2,1mg
2,1mg

1,65mg
300µg

75µg
3,75µg

Cantitate/2 comprimate %VNR

Lot

Exp

Ingrediente: extract hidroetanolic 8:1 (maltodextrină) din radacină de 
Ginseng-siberian (Eleutherococcus senticosus) standardizat 0,4% 
eleutherozide; agenţi de încărcare: celuloză microcristalină, lactoză 
monohidrat; carbonat de magneziu; extract hidroetanolic 5-8:1 din frunze de 
Roiniţă (Melissa officinalis) standardizat 7-15% acizi rozmarinici; extract 
hidroetanolic 10:1 din părţi aeriene de Sunătoare (Hypericum perforatum) 
standardizat 0,3% hipericină; agenţi antiaglomeranţi: săruri de magneziu ale 
acizilor grași vegetali, dibehenat de glicerol, amidon din porumb; extract 
hidroetanolic 50:1 din frunze de Ginkgo biloba, standardizat 24% 
ginkgoflavonoide și 6% terpene lactonice; premix de vitamine B (bază: 
maltodextrină; vitamina PP/niacinamidă; vitamina B5/D-pantotenat de calciu; 
vitamina B2/riboflavină; vitamina B6/clorhidrat de piridoxină; vitamina 
B1/mononitrat de tiamină; vitamina B9/acid folic;  vitamina B8/D-biotină; 
vitamina B12).

Mod de utilizare: 2 comprimate pe zi.

• Contribuie la menţinerea sănătăţii psihice (B7, B9, Mg, PP, B1, B2, B6, B12)
• Contribuie la reducerea oboselii și extenuării (Mg, B9, B5 , PP, B2, B6, B12)
• Induce calmul și relaxarea (Sunătoare, Roiniţă, Ginseng-siberian)
• Susţine capacitatea mentală și fizică în perioade de slăbiciune, epuizare și oboseală  

(Ginseng-siberian)
• Susţine capacitatea de adaptare la stres (Ginseng-siberian)
• Contribuie la echilibrul emoţional și ajută la menţinerea stării 

de bine (Sunătoare).

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 14124/21.09.2020

*Valori Nutriţionale de Referinţă cf. Regulament 1169/2011

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, persoanelor cu  
hipertensiune arterială, intoleranţă la lactoză sau alergice la oricare dintre ingredientele 
produsului. Poate interacţiona cu antidiabetice, anticoagulante, antitrombotice, 
antiagregant plachetare sau digoxină la administrare concomitentă, potenţând efectul 
acestora. În cazul femeilor însărcinate sau care alăptează, administrarea se face numai la 
recomandarea specialistului. Poate interacţiona cu contraceptive. Sunătoarea poate 
produce efecte de fotosensibilitate. A se păstra la loc uscat, ferit de lumină și căldură.

30 comprimate
supliment alimentar

• Ginseng-siberian, Roiniţă
Sunătoare, Ginkgo biloba
Magneziu

• Calm și energie
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