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• Astragalus, Echinacea, 
Resveratrol

• Vitamina C, E, D3 și Zinc
• Mix de alge și ciuperci
• Susţine imunitatea Lot

Exp
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www.alevia.com.ro
Produse fabricate în sistem de management
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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. 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.

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

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

comprimate
supliment alimentar30

Ingrediente
Extract 5:1 (maltodextrină) din părţi aeriene de Echinacea (Echinacea 
purpurea) standardizat 4% polifenoli; extract 20:1 din rădăcini de 
Astragalus (Astralagus membranaceus) standardizat 70% 
polizaharide; 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); vitamina C (acid L-ascorbic); 
celuloză microcristalină (agent de încărcare); lactoză monohidrat 
(agent de încărcare); polivinilpolipirolidonă (stabilizator); extract din 
rădăcini Polygonum cuspidatum strandardizat 20% resveratrol; oxid 
de zinc; săruri de magneziu ale acizilor grași vegetali (agent 
antiaglomerant); extract hidroetanolic 5:1 din sâmburi de Struguri 
(Vitis vinifera); extract 20:1 din frunze de Ceai-verde (Camellia 
sinensis) standardizat 98% polifenoli; Spirulină (Spirulina platensis) 
standardizată 60% proteine; extract apos 10:1 de Kelp (Laminaria 
japonica); extract apos 10:1 de Chondrus (Chondrus crispus); 
vitamina D3 (colecalciferol); dioxid de siliciu (agent antiaglomerant); 
talc (agent antiaglomerant); extract apos 10:1 de Wakame (Undaria 
pinnatifida); Chlorella ecologică (Chlorella vulgaris) standardizată 
minimum 50% proteine; vitamina E (acetat de D-alfa tocoferil) ; 
extract hidroetanolic de Astaxanthin (Haematococcus pluvialis) 
standardizat 2,5% astaxantină; extract apos de Fucus (Fucus 
vesiculosus) standardizat 20% fucoidan.
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