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Produsul conţine: 
• 23 de vitamine și minerale
• 9 extracte naturale din plante și fructe, 7 extracte naturale din alge,

24 de pulberi naturale din fructe și legume
• 7 ciuperci

Cele 70 de ingrediente active asigură necesarul zilnic de nutrienţi
esenţiali, atât în condiţii normale, cât și în stări de deficit sau de 
necesităţi crescute.

Menţiuni de sănătate
• Reduce oboseala și extenuarea (Ginseng, Mg, Vit. C, Spirulină)
• Susţine metabolismul energetic normal (Vit. C, Complex B, Ca, Mg,

Mn, Vit. PP, Fe, Zn, Cu, I, Cr)
• Susţine sănătatea sistemului imunitar (Mix ciuperci, Mix alge, Cătină,

Măceș, Se, Vit. C, D )
• Contribuie la menţinerea sănătăţii psihice și a funcţiei cognitive 

(Ginseng, Ginkgo biloba, Mg, Vit. PP, Fe, Acid pantotenic, Zn, Biotină,
Complex B)

• Menţine sănătatea sistemului osos și muscular (Ca, Vit. C, K, D)
• Menţine sănătatea pielii, părului și a unghiilor (Vit. PP, Zn, Cu, Se,

Biotină)
• Ajută la eliminarea radicalilor liberi responsabili de îmbătrânirea pielii 

(Resveratrol - Polygonum cuspidatum)
• Ajută la formarea normală a colagenului pentru funcţionarea normală 

a vaselor de sânge, a ligamentelor, a gingiilor și a pielii (Vit. C)
• Protejează celulele împotriva stresului oxidativ (Mix ciuperci, Sâmburi

de Struguri, Vit. C, E, Zn)
• Susţine sănătatea circulatorie prin acţiunea antioxidantă (Sâmburi 

de Struguri, Mix alge, Cu, Mn)
• Menţine vederea normală (Vit. A, B2, Zn)
• Susţine funcţionarea normală a glandei tiroide (I, Se)
• Menţine concentraţia normală a glucozei din sânge (Cr)
• Susţine metabolismul normal al macronutrienţilor (Biotină, Cr)
• Ajută metabolismul normal al acizilor grași și al proteinelor (Zn)
• Ajută metabolismul normal al fierului (Vit. A, B2, Cu)
• Ajută formarea normală a globulelor roșii (Fe, Vit. B2, B6, B12)
• Susţine sănătatea digestivă (Ca, Măceș, Cătină, Mix alge).

Mod de utilizare
Copii cu vârste peste 12 ani: 1 comprimat pe zi, după masă, până la 
ora 18:00.
Adulţi: 2 comprimate pe zi, după masă, până la ora 18:00.

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 integrat al calităţii și siguranţei
alimentelor în conformitate cu ISO 9001:2015
și ISO 22000:2018 certificat de către
Lloyd's Register Quality Assurance.
Notificat de CRSP Iași
Notificare nr. AD 1809/01.07.2021

Nutrinergic
• 23 de Vitamine și Minerale
• Nutrienţi esenţiali
• Mix de alge, ciuperci, fructe

și legume
• Ginseng-siberian, Guarana,

Ginkgo biloba
• Oferă vitalitate și energie
• Reduce oboseala

și extenuarea

Informaţii nutriţionale
Cantitate/ 2 comprimate %VNR

Calciu 140mg
Mix de ciuperci 100mg

18*

Vitamina C 90mg 113*
Magneziu 66,25mg 18*
Mix de fructe 40mg
Mix de legume 40mg
Spirulină 20mg
Extract de 
sâmburi de Struguri 

20mg

Extract de 
Polygonum cuspidatum

20mg

Extract de Ceai-verde 20mg
Extract de Măceș 20mg
Extract de Cătină 20mg
Extract de 
Ginseng-siberian

20mg

Extract de Ginkgo biloba   20mg

Extract de 
Ginseng-panax

200mg
Cantitate/ 2 comprimate %VNR

Extract de Wakame 12mg
Vitamina E 12mg 100*

Fier 7mg 50*
Chlorella ecologică 8mg

Acid pantotenic 6mg 100*
50*

100*

Zinc 5mg
Extract de Astaxanthin 4mg
Extract de Fucus 4mg
Vitamina B6 1,4mg
Vitamina B2 1,4mg 100*

100*Vitamina B1 1,1mg
Mangan 1mg 50*
Vitamina A 800µg 100*

50*
100*
100*

Cupru 0,5mg
Vitamina B9 200µg

Extract de Chondrus 16mg
Vitamina PP 16mg 100*

Extract de Guarana 20mg
Extract de Kelp 16mg

50*
Vitamina K1 75µg
Iod 75µg
Seleniu 55µg 100*

100*Molibden 50µg
Biotină 50µg 100*
Crom 20µg 50*

100*
100*

Vitamina D3 5µg
Vitamina B12 2,5µg

*Valori Nutriţionale de Referinţă conform Regulament 1169/2011

Ingrediente
Premix de vitamine și minerale în bază de celuloză microcristalină 
(fosfat acid de calciu dihidrat, oxid de magneziu greu, acid ascorbic 
granular, carbonat de calciu, vitamina E 50%, fumarat feros, 
niacinamidă, gluconat de mangan, D-pantotenat de calciu, vitamina A 
acetat 500, D-biotină 1% (maltodextrină din cartofi), oxid de zinc, 
vitamina B12 0,1%, vitamina D3 100UI, acid folic 10% (maltodextrină 
din cartofi), vitamina K1 5%, clorhidrat de piridoxină, mononitrat de 
tiamină, riboflavină, sulfat de cupru anhidru, iodură de potasiu 10% 
(maltodextrină din cartofi), molibdat de sodiu dihidrat, selenit de sodiu 
anhidru, clorură de crom (III) hexahidrată); celuloză microcristalină și 
lactoză monohidrat (agenţi de încărcare); extract hidroetanolic 7-9:1 
din rădăcini de Ginseng (Ginseng panax) standardizat 2% ginsenozide; 
mix de ciuperci pulbere (Maitake/Grifola frondosa, Shiitake/Lentinula 
edodes, Cordyceps sinensis, Coama leului/Hericium erinaceus, 
Agaricus blazei, Chaga/Inonotus obliquus, Păstrăv de fag/Pleurotus 
ostreatus); polivinilpolipirolidonă (stabilizator); săruri de magneziu ale 
acizilor grași vegetali (agent antiaglomerant); mix de fructe pulbere 
(Rodie, Coacăze, Cireșe, Zmeură, Ananas, Struguri, Cătină, Soc, Afine, 
Acai, Portocale, Papaya); mix de legume pulbere (Varză, Ghimbir, 
Dovleac, Sfeclă, Broccoli, Spanac, Ceapă, Morcov, Tomate, Iarbă de 
Grâu, Iarbă de Orz, Lucernă); glicerol dibehenat (agent 
antiaglomerant); carboximetilceluloză de sodiu reticulată (agent de 
încărcare); talc (agent antiaglomerant); Spirulină (Spirulina platensis) 
standardizată 60% proteine; extract hidroetanolic 5:1 din sâmburi de 
Struguri (Vitis vinifera); extract din rădăcini de Polygonum cuspidatum 
strandardizat 20% resveratrol; extract 20:1 din frunze de Ceai-verde 
(Camellia sinensis) standardizat 98% polifenoli; extract apos 4:1 din 
fructe de Măceș (Rosa canina) standardizat 50% vitamina C; extract 
apos 10:1 din fructe de Cătină (Hippophae rhamnoides); extract 
hidroetanolic 8:1 din rădăcini de Ginseng-siberian (Eleutherococcus 
senticosus) standardizat 0,4% eleutherozide; extract hidroetanolic 
50:1 din frunze de Ginkgo biloba standardizat 24% ginkgoflavonoide și 
6% lactone terpenice; extract hidroetanolic (maltodextrină din grâu) 
din seminţe de Guarana (Paullinia cupana) standardizat 16% cafeină; 
extract apos 10:1 de Kelp (Laminaria japonica); extract apos 10:1 de 
Chondrus (Chondrus crispus); extract apos 10:1 de Wakame (Undaria 
pinnatifida); Chlorella ecologică (Chlorella vulgaris) standardizată 
minimum 50% proteine; extract hidroetanolic de Astaxanthin 
(Haematococcus pluvialis) standardizat 2,5% astaxantină; extract apos 
de Fucus (Fucus Vesiculosus) standardizat 20% fucoidan.

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, 
gluten sau alergice la oricare dintre ingredientele produsului. În cazul 
femeilor însărcinate sau care alăptează, utilizarea se face doar la 
recomandarea specialistului. A se păstra la loc uscat, ferit de lumină și 
căldură. Deoarece produsul conţine ingrediente naturale, pot exista 
variaţii privind culoarea, mirosul sau aspectul, de la un lot la altul.

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


