
*Valori Nutriționale de Referință cf. Regulament 1169/2011**Doza zilnică nu a fost stabilită.

NOTIFICAT DE SNPMAPS  NR. 10215 / 2016

SUPLIMENT ALIMENTAR  (685 mg/cps)  Ingrediente: 

Deținător notificare și Producător: COSMO PHARM SRL www.cosmopharm.eu
București, Bd. Corneliu Coposu nr. 5 bl. 103 ap. 74 tel.: 021/320.44.33
ASIGURAȚI-VĂ CĂ SIGILIUL ESTE INTACT

Lot nr.:
A se consuma,
de preferinţă,
înainte de sfârșitul:

20,55 g

ACȚIUNI: Imunostimulant natural care asigură o 
protecție și o rezistență crescută a organismului. 
Susține capacitatea de apărare a organismului prin 
stimularea producției de interferon și limfocite. 
Contribuie la funcționarea normală a sistemului 
respirator, pregătește organismul pentru perioa-
dele intersezoniere,  scurtează convalescența. 
UTILIZARE: 1  capsulă zilnic, la masă.

CONDIȚII DE PĂSTRARE: la temperatura camerei, la loc ferit de lumină și umiditate.

%VNR*Cant./cps
Extract din părți aeriene de Echinacea
        Polifenoli

Informații nutriționale:
500,00 mg
  20,00 mg

**

tare nu înlocuiesc o dietă variată și echilibrată și un mod de viață sănătos. A nu se depăși 
doza recomandată pentru consumul zilnic. A nu se lăsa la îndemâna și la vederea copiilor 
mici. Nerecomandat persoanelor alergice la oricare dintre ingredientele produsului.

extract standardizat din părți aeriene de Echinacea (Echinacea spp), garantat 4% polifenoli, 
capsulă (gelatină, apă purificată), celuloză microcristalină (agent de încărcare), stearat de 
magneziu și  dioxid de siliciu (agenți antiaglomeranți). Nu conține alergeni. Valori nutrițio-
nale: 0,18 kj/0,18 kcal/cps.
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*Valori Nutriționale de Referință cf. Regulament 1169/2011**Doza zilnică nu a fost stabilită.

%VNR*Cant./cps
Extract din părți aeriene de Echinacea
        Polifenoli

Informații nutriționale:
500,00 mg
  20,00 mg

**

(Echinacea spp), garantat 4% polifenoli, capsulă (gelatină, apă purificată), celuloză micro-
cristalină (agent de încărcare), stearat de magneziu și  dioxid de siliciu (agenți antiaglome-
ranți). Nu conține alergeni. Valori nutriționale: 0,18 kj/0,18 kcal/cps.

ACȚIUNI: Imunostimulant natural care asigură o 
protecție și o rezistență crescută a organismului. 
Susține capacitatea de apărare a organismului prin 
stimularea producției de interferon și limfocite. 
Contribuie la funcționarea normală a sistemului 
respirator, pregătește organismul pentru perioadele 
intersezoniere,  scurtează convalescența. 
MOD DE UTILIZARE: 1  capsulă zilnic, la masă.

CONDIȚII DE PĂSTRARE: la temperatura camerei, la loc ferit de lumină și umiditate.

Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată și echilibrată și un mod de viață 
sănătos. A nu se depăși doza recomandată pentru consumul zilnic. A nu se lăsa la îndemâ
na și la vederea copiilor mici. Nerecomandat persoanelor alergice la oricare dintre ingredi-
entele produsului. Produsul conține ingrediente provenite din surse naturale, pot exista 
variații organolepticede la un lot la altul, fără a afecta caracteristicile produsului.

INGREDIENTE                         : extract standardizat din părți aeriene de Echinacea  (685 mg/cps)
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