
Menţiuni de sănătate
• Melatonina contribuie la atenuarea tulburărilor de somn* 
• Melatonina contribuie la reducerea timpului necesar pentru a adormi**

* Efectul benefic se obţine în condiţiile consumului unei doze minime de 
0,5 mg, administrate înainte de culcare, în prima zi de călătorie și în 
următoarele câteva zile după sosirea la destinaţie.
** Efectul benefic se obţine în condiţiile unui consum de 1 mg de 
melatonină înainte de culcare.

Mod de utilizare
1 comprimat pe zi, cu jumătate de oră înainte de culcare sau la 
recomandarea consultantului de specialitate.

A se consuma, de preferinţă, înainte de sfârșitul 
perioadei de valabilitate înscrisă pe ambalaj.
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Informaţii nutriţionale
Melatonină 5mg

Cantitate/comprimat

Ingrediente: Agenţi de încărcare: celuloză microcristalină, 
hidroxipropilmetilceluloză; agenţi antiaglomeranţi: fosfat acid 
de calciu dihidrat, săruri de magneziu ale acizilor grași vegetali; 
melatonină; agenţi de glazurare: hidroxipropilmetilceluloză, 
colorant/ dioxid de titan, polietilenglicol, silicat de magneziu.

Caracteristici: Melatonina este o substanţă naturală 
produsă la nivelul creierului de către glanda pineală. Producţia 
ei este maximă între 20 și 40 de ani și scade la persoanele în 
vârstă. Acesta este motivul pentru care bătrânii au dificultăţi 
de a adormi.

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 
persoanelor alergice la oricare dintre ingredientele 
produsului. Nu se recomandă copiilor sub 3 ani, femelior 
însărcinate, precum și celor care alăptează. Melatonina poate 
afecta reflexele conducătorilor auto și ale persoanelor care 
manipulează utilaje, în primele 5 ore de la utilizare. A se 
păstra la loc uscat, ferit de lumină şi căldură.

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 14123/21.09.2020  30 comprimate filmate
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• Eliberare treptată
• Atenuează tulburările

de somn
• Doză optimă

Melatonină
Retard 5mg


