
Ajută la îmbunătățirea stării de spirit și reduce sentimentele ocazionale de tristețe și stres, favori-
zează instalarea unei stări de siguranță, calm, relaxare. 

Extract din părţi aeriene de Sunătoare (Hypericum perforatum), cu 0.3 % hypericin** - 300 
mg, 
Extract din rădăcini de  Rhodiola rosea, cu 3% rosavin şi 1% salidroside**- 45 mg, 
Zinc / citrat de zinc dihidrat - 7,5 mg (75% DZR*), 
Extract din seminţe de  Griffonia simplicifolia, cu 25% 5-HTP / 5-hidroxitriptofan** - 12,5 
mg, 
Vitamina B6 / clorură de piridoxină – 10 mg (714% DZR*), 
Vitamina C / Acid ascorbic – 5 mg, 
Acid folic - 150 mcg (75% DZR*), 
Sodiu / Selenit de sodiu - 35 mcg (64% DZR*), 
Vitamina B12 / ciancobalamină - 15 mcg (600% DZR*), 
Vitamina D3 / colecalciferol - 5 mcg / 200 UI (100% DZR*).
*Procent din Doza Zilnică Recomandată (Conform directivei 2008/100/EC)
** Doza Zilnică Recomandată nu a fost stabilită

Câte 2 comprimate de 2 ori pe zi, dimineaţa şi seara, preferabil cu 30 de minute înainte de 
mese. Ca inductor al somnului, câte 2 comprimate cu jumătate de oră înainte de culcare.

Extractul de Sunătoare (Hypericum perforatum) conţine principii active care determină 
creşterea nivelului neurotransmiţătorilor ce induc stări emoţionale pozitive: optimism, entu-
ziasm, încredere în forţele proprii. Extractul de Sunătoare măreşte perioada de somn profund 
fără vise (faza cea mai odihnitoare a somnului), creşte producţia de melatonină  (care asigură 
un somn odihnitor) şi face ca trezirea de dimineaţă sa fie mai uşoară. 5-HTP (5-hidroxi-
triptofan), care se găseşte în extractul de Griffonia simplicifolia, este un metabolit natural 
al aminoacidului triptofan şi un intermediar în procesul de sinteză al neurotransmițătorului 
serotonină care ajută la normalizarea apetitului exagerat sau mult diminuat şi îmbunătăţeş-
te calitatea somnului. 5-HTP favorizează instalarea unei stări de calm, de bine, relaxare şi 
siguranță de sine, diminuează durerile de cap datorate stresului prelungit. 
Rhodiola rosea este o plantă  adaptogenă care poate creşte activitatea serotoninei cu până la 
30%. Această plantă determină un aport mărit de energie şi creşterea sentimentelor de încre-
dere şi optimism. 
Vitamina C contribuie la funcţionarea normală a sistemului nervos, la menţinerea sănătăţii 
psihice şi la protejarea celulelor împotriva stresului oxidativ. 
Vitaminele B6, B12 şi acidul folic contribuie la menţinerea sănătăţii psihice, la funcţionarea 
normală a sistemului nervos şi la reducerea oboselii şi extenuării.  Seleniul şi zincul contribuie 
la protejarea celulelor împotriva stresului oxidativ şi la funcţionarea normală a sistemului 
imunitar. 
Vitamina D3 contribuie la absorbţia/utilizarea normală a calciului şi fosforului, precum şi la 
funcţionarea normală a sistemului imunitar.

Acest produs  este destinat exclusiv adulților. 
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.
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Poate interacţiona cu anticonvulsivante, anticoagulante, beta-blocante, glicozizi cardiotonici, 
blocante ale canalelor de calciu, imunosupresoare, antineoplazice, antivirale cu actiune directă, 
inhibitori ai monoaminoxidazei, analgezice opioide, contraceptive orale. 
Poate afecta reflexele conducătorilor auto şi ale persoanelor care manipulează utilaje.
Administrarea în timpul sarcinii sau alăptării se face numai la recomandarea medicului. 
Nu este recomandat persoanelor cu intoleranță la lactoză.
Nu este recomandat persoanelor alergice la oricare dintre componentele produsului.
În cazul unor afecțiuni 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.


