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Ministerul Sănătăţii al Republicii Moldova 

INSTRUCŢIUNE PENTRU ADMINISTRAREA 

SUPLIMENTULUI ALIMENTAR 

(INFORMAŢIE PENTRU CONSUMATOR) 

 
 

HERBASTRESS
® pentru somn 

capsule 

 
Numărul certificatului de înregistrare în Republica Moldova: Nr. 0724 din 31.12.2015 

 

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A SUPLIMENTULUI ALIMENTAR  

HERBASTRESS
® pentru somn 

 

2. DENUMIREA COMUNĂ INTERNAŢIONALĂ A SUBSTANŢELOR ACTIVE 
Absent 

 

3. COMPOZIŢIA 
1 capsulă conţine: 

Substanţe active: extract uscat din conuri de hamei – 125 mg; extract uscat din rădăcină de 

valeriană – 50 mg; clorhidrat de piridoxină (vitamina В6) – 1,4 mg; 5-hidroxitriptofan – 101 mg; 

melatonină – 1 mg; 

Excipienţi: celuloza microcristalină (Е 460), stearat de magneziu (Е 470), dioxid de siliciu 

coloidal anhidru (E 551). 

 

Masa medie a unei capsule – 436 mg. 

 

4. DESCRIEREA SUPLIMENTULUI ALIMENTAR 

Corp – verde deschis, capac – verde închis. Conţinutul capsulei – pulbere brună cenuşie cu 

miros caracteristic. 

 

Valoarea nutritivă şi energetică 

valoarea nutritivă a 1 capsulă: 

carbohidraţi – 0,23  mg, 

proteine – 0,16 mg, 

lipide – 0,01 mg. 

 

Conţinutul de vitamine în % de la doza zilnică recomandată: 

clorhidrat de piridoxină – 100 %. 

 

Valoarea energetică a 1 capsulă: 

6,46 kJ/1,53 kcal. 

 

5. FORMA FARMACEUTICĂ 

Capsule gelatinoase  

 

6. PROPRIETĂŢI ŞI ACŢIUNE 



Herbastress
®
 pentru somn – un complex de componenţi naturali, care constă din extracte de 

natură vegetală, aminoacizi şi melatonină, ce oferă un debut de acţiune mai rapid al 

complexului şi nu creează dependenţă. 

Hamei – componentul de bază al complexului – susţine un somn sănătos, calmează şi ajută la 

depăşirea stresului. 

Valeriana ajută la adormire şi menţinerea calităţii normale a somnului, facilitează relaxarea.  

Melatonina ajută la reducerea timpului necesar pentru a adormi; un efect benefic se obține 

atunci când se utilizează 1 mg de melatonină înainte de culcare. Melatonina ajută la 

ameliorarea sentimentelor asociate cu dereglările ritmului zilnic, un efect benefic se obține 

prin utilizarea a cel puțin 0,5 mg de melatonină în prima  zi a călătoriei înainte de a merge la 

culcare și în primele zile după sosirea la destinație. 

Vitamina В6 ajută la funcţionarea normală a sistemului nervos. 

Herbastress
®
 pentru somn de asemenea este potrivit pentru restabilirea ritmului zilnic, călători 

şi muncitori în schimburi. 

 

7. UTILIZARE 

Herbastress
®
 pentru somn este recomandat de a fi utilizat pentru menţinerea unui somn 

sănătos şi restabilirea ritmului zilnic. 

 

8. DOZE ŞI MOD DE ADMINISTRARE 

Adulți, cîte 1 capsulă seara cu 30 minute înainte de somn. Capsula se înghite întreagă cu o 

cantitate suficientă de apă.  Perioada recomandată de administrare – pînă la 3 săptămîni. 

 

9. REACŢII ADVERSE 

La administrarea în doze recomandate, reacţii adverse nedorite nu au fost depistate.  

 

10. NU SE UTILIZEAZĂ 

Suplimentul alimentar nu trebuie utilizat în caz de sensibilitate sporită faţă de vreun 

component al complexului. 

Nu se utilizează împreună cu alte produse care conțin vitamine din grupa B. 

 

11. ATENŢIONĂRI ŞI PRECAUŢII SPECIALE PENTRU UTILIZARE 

Splimentul alimentar nu înlocuieşte un regim alimentar variat şi echilibrat. 

De a nu depăşi doza zilnică recomandată! 

 

Copii şi adolescenţi 

Nu este recomandat. 

 

Administrarea în sarcină şi perioada de alăptare 

Administrarea în perioada sarcinii sau alăptării este posibilă doar după o consultare 

preliminară a medicului. 

 

Influenţa asupra capacităţii de a conduce vehicule sau de a folosi utilaje 

Nu există date despre influenţa asupra capacităţii de a conduce vehicule sau de a folosi utilaje. 

 

12. NATURA ŞI CONŢINUTUL AMBALAJULUI 

Cîte 10 capsule în blister din PVC (peliculă de polivinilclorid) şi folie de aluminiu. Cîte 2 

blistere în cutie de carton. 

 

13. PĂSTRARE 

A se păstra în ambalajul original la temperaturi sub 25 °C. 



A nu se lăsa la îndemîna şi vederea copiilor! 



 

14. TERMENUL DE VALABILITATE 

2 ani. 

A nu se administra după expirarea termenului de valabilitate, indicat pe ambalaj. 

 

15. STATUTUL LEGAL 

Fără prescripţie medicală. 

 

16. DATA ULTIMII REVIZUIRI A TEXTULUI 

Septembrie 2015. 

 

17. DENUMIREA ŞI ADRESA PRODUCĂTORULUI 

„Grindeks” SA. 

Str. Krustpils, 53, LV-1057, Riga, Letonia 

Telefon: +371 67083205 

Fax: +371 67083505 

E-mail: grindeks@grindeks.lv 

 

Deţinătorul certificatului de înregistrare 

„Grindeks” SA, Letonia 

 

Însoţiţi orice tip de plîngere cu numarul seriei, indicată pe ambalaj! 

 

mailto:grindeks@grindeks.lv

