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Ministerul Sănătății, Muncii și Protecţiei Sociale al Republicii Moldova 
PROSPECT PENTRU ADMINISTRARE A SUPLIMENTULUI ALIMENTAR  

Citiți cu atenție înainte de utilizare! 

 

HERBASTRESS
® 

balsam 

 

 

Numărul certificatului de înregistrare în Republica Moldova: № 1325 din 20.02.2019 

Denumirea comercială a suplimentului alimentar 

Herbastress
®
 balsam 

 

Compoziţia: apă purificată; fructoză; extract de sovârf (Origanum vulgare L.); extract din 

tulpină de ovăz (Avena sativa L.); extract din flori de tei (Tilia cordata); suc gros de coacăză 

neagră; extract din frunze de roiniță (Melissa officinalis L.); L-teanina; extract din conuri de 

hamei (Humulus lupulus L.); regulator de aciditate: acid citric (E330); citrat de magneziu; 

gluconat de magneziu; benzoat de sodiu (E211); sorbat de potasiu (E202); clorhidrat de 

piridoxină. 

 

Forma de prezentare 

Balsam. Câte 1 flacon în cutie de carton. 

Volum net: 100 ml. 

 

Valoarea nutritivă și energetică a produsului 

Valoarea energetică în 10 ml (doza zilnică) balsam: 

97,78 kJ/23,01 kcal 

Valoarea nutritivă în 10 ml (doza zilnică) balsam: 

Carbohidraţi – 5,55 g, 

Proteine  – 0,18 g, 

Grăsimi – 0,01 g. 

Conţinutul de vitamine în % de la doza zilnică recomandată: 

Magneziu – 18,89 

Vitamina B6 – 89,29. 

Proprietățile produsului și modul de acțiune 

Herbastress
®
 balsam este un complex de extracte naturale din plante, magneziu, vitamina B6 

și aminoacid L-teanina. Magneziul și Vitamina B6 contribuie la funcțiile psihologice 

normale și activitatea normală a sistemului nervos și, de asemenea, ajută la reducerea oboselii 

și a slăbiciunii. Plantele care intră în componența Herbastress
®
 balsam - roinița, hameiul și 

ovăzul ajută la reducerea tensiunii emoționale și a anxietății, ajută la adormire și 

îmbunătățește calitatea somnului. Sucul natural de coacăză neagră, care face parte din 

compoziția balsamului, dă un gust plăcut de coacăză neagră. 

Herbastress
®
 balsam nu conține alcool și zahăr, prin urmare este potrivit pentru utilizare la 

copiii cu vârsta peste 12 ani și bolnavilor cu diabet zaharat. Forma de balsam este cea mai 

potrivită alternativă pentru persoanele care au dificultăți la înghițirea capsulelor sau a 

tabletelor. 

Un stil de viață sănătos, activități fizice regulate și o dietă variată și echilibrată au un rol 

important pentru menținerea sănătății. 



 

 

 

 

 

Compoziţie Doza zilnică recomandată 10 ml 

Adulţi şi copii cu vârsta peste 12 ani 

Extract de sovârf 1:10 (Origanum vulgare L.) 1550,00 mg 

Extract din tulpină de ovăz 1:10  

(Avena sativa L.) 

925,00 mg 

Extract din flori de tei 1:2 (Tilia cordata) 415,00 mg 

Extract din frunze de roiniță 1:2 

(Melissa officinalis L.) 

280,00 mg 

L-teanina (nu mai puțin de 99 %) 187,50 mg 

Extract din conuri de hamei  

(Humulus lupulus L.) 1:2 

125,00 mg 

Magneziu 70,85 mg 

Vitamina B6 (clorhidrat de piridoxină) 1,25 mg 

 

Untilizare 
Este o sursă suplimentară de magneziu, vitamina B6 și aminoacid L-teanina pentru reducerea 

stresului și un somn sănătos. 

 

Doze şi modul de administrare 

Se recomandă de administrat intern câte 5 ml de 2 ori pe zi. Doza zilnică maximală 10 ml. 

Herbastress
®
 balsam conţine extracte naturale de plante, insolubile în apă, şi se poate forma 

sediment, de aceea Herbastress
®
 balsam trebuie agitat înainte de utilizare. 

 

Contraindicații 

Herbastress
®
 balsam  nu poate fi utilizat în caz de hipersensibilitate faţă de vreun component. 

Nu este destinat utilizării de către copii sub vârsta de 12 ani. 

 

Atenționări și precauții speciale de utilizare  

Nu utilizați ca un substituent pentru un regim alimentar variat și echilibrat! De a nu depăși 

doza zilnică recomandată! 

 

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

 

În timpul perioadei de sarcină și a alăptării este permisă utilizarea numai după indicaţiile 

medicului. 

 

Condiții de păstrare 

A se păstra la temperaturi sub 25 °С. A nu se congeala. 

A nu se lăsa la îndemîna şi vederea copiilor! 

 

Termen de valabilitate 

După deschiderea flaconului, utilizați în decurs de o lună. 

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



 

 

Ambalaj 

În 100 ml flacon din plastic întunecat cu capac alb din polipropilenă. 1 flacon împreună cu un 

prospect și o cupă de măsurare sunt plasate într-o cutie de carton. 

 

Producătorul 

„Grindeks” SA. 

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

Tel.: +371 67083205 

Fax: +371 67083505 

E-mail: grindeks@grindeks.lv 

Data ultimei revizuiri a textului: noiembrie 2018. 

 

Orice reclamații cu referire la acest produs trebuie să fie însoțită de numărul seriei indicat 

pe ambalaj! 


