
Mod de utilizare:
- oral - câte 1-2 comprimate de 2 ori pe zi. Comprimatele se înghit intregi, cu un pahar cu apă, după mese.

Contraindicaţii:
- sensibilitate la oricare dintre componentele produsului

Atenţionări:
- Suplimentele alimentare nu înlocuiesc un regim alimentar variat și echilibrat și un mod de viață sănătos
- A nu se depăși doza recomandată pentru consumul zilnic
- A nu se lăsa la îndemâna și vederea copiilor mici
- A se consuma, de preferință, înainte de sfârșitul datei de expirare înscrisă pe ambalaj
- Produsul nu conține ingrediente cu potențial alergenic

Forma de prezentare: 
Cutie de carton ce conţine 6 blistere a câte 10 comprimate

Păstrare:
- A se păstra la temperaturi sub 25° C
- A se feri de lumină şi umezeală
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STRESCLIN COMPLEX este o combinaţie de extracte vegetale cu rol în îndepărtarea tensiunii psihice şi a stresului şi 
favorizarea relaxării organismului.

Fiecare comprimat de STRESCLIN COMPLEX conţine:

- Extract de Withania somnifera           100 mg
- Extract de Bacopa monnieri                  30 mg
- Extract de Nardostachys jatamansi      15 mg

Ingrediente: amidon de porumb (agent de încărcare), extract 2:1 de Withania somnifera, celuloză microcristalină (agent de 
încărcare), fosfat de calciu dibazic (agent de întărire), extract 5:1 de Bacopa monnieri, polivinilpirolidonă și gelatină (agenți 
de îngroșare), extract 5:1 de Nardostachys jatamansi, talc și dioxid de siliciu coloidal (agenți antiaglomeranți), capleta 
(agent de glazurare), metilparaben și propilparaben (conservanți).

Proprietăți:
Printre substanțele active din Withania somnifera se regăsesc: 35 de withanolide (lactone sterolice) dintre care menționăm 
withaferinele A și D, glicowithanolide, alcaloizi și aminoacizi (tirozină, alanină, prolină, triptofan, acid glutamic).
Constituenții speciei sunt responsabili de creșterea capacității de adaptare la condiții de stres și de susținere a proceselor 
cognitive. De asemenea, protejează celulele împotriva stresului oxidativ și contribuie la reducerea tensiunilor psihice și la 
inducerea stării de calm. 

Constituenții principali ai speciei Bacopa monnieri sunt: brahmina, herpestina, bacosidele A și B, care contribuie la 
funcționarea normală a sistemului nervos. Extractul de Bacopa monnieri se folosește pentru menținerea capacității de 
memorare și de concentrare, precum și pentru reducerea oboselii și a extenuării fizice și psihice.

Dintre componentele active din specia Nardostachys jatamansi se pot enumera: jatamansona, valeranona, spirojatamol, 
nardostachysin, jatamol A și B, calarenol. Extractul de Nardostachys jatamansi ajută la menținerea sănătății psihice.

Ajută la:
- reducerea stării de oboseală şi extenuare datorate suprasolicitărilor fizice şi nervoase
- funcţionarea normală a sistemului nervos
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