
PROSPECT

RELAXIREM FORTE
COMPRIMATE DRAJEFIATE 

SUPLIMENT ALIMENTAR

30 capsule

Ingrediente / comprimat drajefiat: Extract hidroalcoolic (malto-
dextrină din porumb) din rădăcină de Valeriană (Valeriana officinalis) 
cu peste 0,8% acid valerianic - 125 mg, Ludipress (lactoză monohidrat, 
polivinilpirolidonă) şi celuloză microcristalină (agenţi de încărcare), ex-
tract hidroalcoolic (maltodextrină din porumb) de Passiflora / Floarea-
pasiunii (Passiflora incarnata) cu  3.5% flavone exprimate în vitexină 
- 62,5 mg, SugaPolish D bleu 269,01 (strat de drajefiere: izomalt, talc, 
carboximetilceluloză sodică, celuloză microcristalină, gumă arabică, di-
oxid de titan, Indigo Carmine Blue 2, Ponceau 4 R), extract 10:1 din 
frunze de Mentă (Mentha piperita) - 25 mg, extract de Roiniţă (Melissa 
officinalis) cu 2% flavone - 25 mg, polivinilpirolidonă (agent de întă-
rire), stearat de magneziu vegetal şi dioxid de siliciu coloidal  (agenţi 
antiaglomeranţi).

Caracteristici: Valeriana (Valeriana officinalis) este o plantă perenă, 
prezentă în aproape toată Europa. Partea plantei care se foloseşte este 
rădăcina. Rădăcinile conţin mai mult de 1%  uleiuri esentiale, în mare 
parte acid izovalerianic. 

Valeriana este recomandată în stări de iritabilitate, nervozitate, emoţiile 
dinaintea unui examen, tulburări de somn, palpitaţii, probleme cardiace 
pe fond nervos.

Floarea pasiunii (Passiflora incarnata) provine din regiunile cu climat 
tropical din America de Sud, Australia, Asia, Polinezia. Passiflora a fost 
descoperită în Peru de medicul spaniol Monardes, care a studiat folosirea 
plantei de către indigeni. Planta întreagă este folosită pe scară largă ca 
tonic nervos, induce o stare de somn odihnitor, de bună calitate. Reduce 
stările de iritabilitate, tensiune psihică, stres, insomnie.



Menta (Mentha piperita) îmbunătăţeşte digestia şi calmează durerile 
de cap. Calităţile sale şi aroma au fost apreciate de secole,  era foarte 
populară la greci şi la romani. 

Roinita (Melissa officinalis) era folosită în secolul al X-lea la pre-pa-
rarea unui tonic care alunga melancolia. Roiniţa atenuează majoritatea 
tulburărilor digestive atât prin creşterea secreţiei vezicii biliare, cât si prin 
reducerea apariţiei balonărilor şi flatulenţei. Roiniţa este folosită în stări 
de nervozitate, epuizare nervoasă sau surmenaj.

Efecte:
Relaxirem Forte este un supliment alimentar recomandat pentru re-
ducerea stărilor de nervozitate şi a stresului. Induce o stare de somn 
odihnitor şi relaxează musculatura. Reduce durerile de cap şi palpitaţiile, 
îmbunătăţeşte memoria.

Mod de utilizare: Pentru relaxare, în caz de stres, surmenaj intelectual 
- câte 1-2 comprimate drajefiate de 2-3 ori pe zi. În caz de dificultate 
în a adormi, pentru îmbunătăţirea calităţii somnului - 1-2 comprimate 
drajefiate cu o oră înainte de culcare.

Atenţionări:
Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dieta variată şi echilibrată şi un 
mod de viaţă sănătos.
 În cazul unor afecţiuni cronice sau a urmării  unui tratament medi-
camentos, sfatul medicului este absolut necesar înaintea administrării 
acestui produs.
Acest  produs poate fi utilizat concomitent cu alte sedative de sinteză 
numai la recomandarea medicului.
Poate afecta reflexele conducătorilor auto sau ale persoanelor  care  ma-
nipulează utilaje. 
Nu este recomandat persoanelor alergice la oricare dintre componentele 
produsului.
Nu este recomandat în timpul sarcinii sau alăptării. 
A nu se utiliza după data de expirare înscrisă pe ambalaj. 
A nu se lăsa la îndemâna şi la vederea copiilor mici.
A se păstra la temperaturi sub 25°C, în ambalajul original, ferit de umi-
ditate şi lumină. 
A nu se depăşi doza recomandată pentru consumul zilnic.
Nu este recomandat persoanelor cu intoleranţă la lactoză.
Ponceau 4R poate afecta negativ activitatea copiilor şi atenţia acestora.

Prezentare: cutie cu 3 blistere a cate 10 comprimate drajefiate.

Producător și deținător notificare: 
S.C. LABORATOARELE REMEDIA S.R.L.
str. Păpuşoiului nr. 2, sect. 5, Bucureşti
Tel. 021.402.82.61, Fax 021.402.82.56
www.laboratoareleremedia.ro


