
Datorită extractului de sunătoare, Procalm are efecte benefice în tulburările emoţionale datorate 
stresului prelungit, în stările de nelinişte. Prin mecanismul de reglare a nivelului de melatonină 
(hormonul somnului) din organism, contribuie la îmbunătăţirea calităţii somnului, reglează 
ciclurile zi/noapte, veghe/somn. De asemenea, extractul de sunătoare are şi importante proprietăţi 
antioxidante.

Extract de Sunătoare (Hypericum perforatum), cu 0,3% hipericin - 150mg

Se administrează oral, câte 1-2 comprimate de 3 ori pe zi.

Extractul de sunătoare (Hypericum perforatum) este obţinut din părţile aeriene ale plantei, 
colectate în perioada de înflorire. Sunătoarea are o compoziţie complexă, formată din derivaţi 
antracenici (hipericină, pseudohipericină), flavonoide (în special hiperozide, quercetin, rutin, 
isoquercetin), uleiuri esenţiale, procianidine, acizii cafeic şi clorogenic. Extractul de sunătoare 
contribuie la îmbunătăţirea stării generale a organismului în cazul tensiunilor nervoase şi ate-
nuează senzaţia de teamă nejustificată. Efectul extractului de sunătoare este rezultatul acţiunii 
sinergice a diferiţilor săi constituenţi, cei mai importanţi fiind hipericina şi hiperforina.

Acest produs  este destinat exclusiv adulţilor. 
Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată şi echilibrată şi un mod de viaţă sănătos. 
Acest produs poate fi utilizat concomitent cu alte sedative de sinteză numai la recomandarea 
medicului. 
Pe durata administrării acestui produs nu este recomandată expunerea îndelungată la razele 
solare. 
Poate interacţiona cu anticonvulsivante, anticoagulante, beta-blocante, glicozizi cardiotonici, 
blocante ale canalelor de calciu, imunosupresoare, antineoplazice, antivirale cu acţiune directă, 
inhibitori ai monoaminoxidazei, analgezice opioide, contraceptive orale. 
Administrarea în timpul sarcinii sau alăptării se face numai la recomandarea medicului. 
Nu este recomandat persoanelor cu intoleranţă la lactoză.
Nu este recomandat persoanelor alergice la oricare dintre ingredientele produsului. 
În cazul unor afecţiuni cronice sau al urmării unui tratament medicamentos, sfatul medicului 
este absolut necesar înaintea administrării acestui produs.
A se păstra la temperaturi sub 25°C, în ambalajul original, ferit de umiditate şi lumină. 
A nu se depăşi doza recomandată pentru consumul zilnic. 
A nu se utiliza după data de expirare înscrisă pe ambalaj.  
A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
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