
Menţiuni de sănătate

Mod de utilizare
1 comprimat pe zi.

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

Informaţii nutriţionale
Extract de Roiniţă 200mg
Extract de Floarea-pasiunii 200mg
Extract de Valeriană 100mg
Extract de Hamei 50mg

Cantitate/comprimat

Lot

Exp

Ingrediente
Extract hidroetanolic 5-8:1 din frunze de Roiniţă (Melissa officinalis) 
standardizat 7-15% acizi rozmarinici, extract hidroetanolic 
(maltodextrină) din părţi aeriene de Floarea-pasiunii (Passiflora 
incarnata) standardizat 6% flavonoide, celuloză microcristalină (agent 
de încărcare), extract hidroetanolic 4:1 (maltodextrină) din rădăcini 
de Valeriană (Valeriana officinalis) standardizat 0,8% acid valerenic, 
lactoză monohidrat (agent de încărcare), săruri de magneziu ale 
acizilor grași vegetali, glicerol dibehenat și amidon din porumb 
(agenţi antiaglomeranţi), extract hidroetanolic din conuri de Hamei 
(Humulus lupulus) standardizat 0,3% rutin.

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 
intoleranţă la lactoză sau alergice la oricare dintre ingredientele 
produsului, precum și femeilor însărcinate sau care alăptează, iar 
cele care doresc să rămână însărcinate trebuie să consulte medicul 
sau farmacistul în legătură cu produsul. A se păstra la loc uscat, ferit 
de lumină și căldură. 

• Menţine un somn sănătos pe termen lung (Roiniţă, Floarea-pasiunii, Valeriană, 
Hamei)

• Induce calmul și relaxarea (Roiniţă, Floarea-pasiunii, Valeriană, Hamei)
• Efect calmant pentru sistemul nervos (Hamei)
• Susţine capacitatea de adaptare la stres (Valeriană).

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
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