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Ulotka informacyjna

Wte$ciwo$ci ro^liny Rhodiola rosea
Rhodiola rosea- rozeniec gorski (nazywany potocznie ztotym korzeniem lub korzeniem arktycznym)
to roslina nalez^ca do rodziny gruboszowatych, wystepujaca na terenach potnocnej Azji i Europy.
Surowcem zielarskim sa. ktqcza i korzenie, zbierane w okresie kwitnienia i owocowania z co najmniej
trzyletnich roslin. Rozeniec gorski charakteryzuje sie obecnosciq wielu substancji biologicznie
czynnych. Wsrod nich najwazniejsze i charakterystyczne dla tego gatunku sa fenylopropanoidy
o wspolnej nazwie rozawin - rozawina, rozyna, rozaryna1'2. Ponadto w rozericu znajdujq sie zwia_zki
fenolowe (p-tyrozol, salidrozyd), monoterpeny, flawonoidy, kwasy organiczne oraz olejek eteryczny.

Dzialanie suplementu diety Rhodiola

• Poprawa sprawnoSci intelektualnej
Zawarty w preparacie wyciqg z rozehca gorskiego wraz z kwasem pantotenowym pomaga w utrzy-
maniu sprawnosci umystowej na prawidtowym poziomie.

• Prawidtowe funkcjonowanie uktedu nerwowego
Zawarte w preparacie tiamina, ryboflawina, niacyna oraz witamina B6 pomagaja w prawidtowym
funkcjonowaniu uktadu nerwowego.

• Prawidtowe funkcje psychologiczne
Zawarte w preparacie tiamina, niacyna i witamina B6 pomagajq w utrzymaniu prawidtowych funkcji
psychologicznych.

• Zmniejszenie uczucia zmeczenia i znuzenia
Zawarte w preparacie ryboflawina, niacyna, kwas pantotenowy i witamina B6 przyczyniaja sie
do zmniejszenia uczucia zmeczenia i znuzenia.

Zalecenia do stosowania wyciqgu z Rhodiola rosea:

• okresy intensywnej pracy umystowej i fizycznej,
• wyczerpanie psychiczne i fizyczne.
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Jedna tabletka zawiera:
standaryzowany wycia_g z korzenia Rhodiola rosea 100 mg (w tym zawartosc rozawin 3 mg), niacyna
(witamina B3) 16 mg ekwiwalentu niacyny (100%*), kwas pantotenowy 6 mg (100%*), ryboflawina
(witamina B2) 1,4 mg (100%*), witamina BG1,4 mg (100%*), tiamina (witamina B,) 1,1 mg (100%*).

* - procent realizacji dziennego zalecanego spozycia

Sktedniki:
substancje wypetniajcjce: celuloza (mikrokrystaliczna celuloza), fosforany wapnia (fosforan
diwapniowy); wyci^g z korzenia rozerica gorskiego (Rhodiola rosea)', niacyna (amid kwasu
nikotynowego); substancja przeciwzbrylajqca: kwasy tluszczowe (kwas stearynowy); kwas
pantotenowy (D-pantotenian wapnia); witamina B6 (chlorowodorek pirydoksyny); ryboflawina;
tiamina (monoazotan tiaminy); substancja glazuruja_ca: hydroksypropylometyloceluloza; substan-
cje przeciwzbrylaj^ce: dwutlenek krzemu, sole magnezowe kwasow ttuszczowych (stearynian
magnezu).

Zalecana porcja do spozycia w ciqgu dnia niezbQdna do uzyskania korzystnego dziatania produktu
Dorosli 1 tabletka dziennie.

Nie przekraczac zalecanej porcji do spozycia w ciqgu dnia.
Preparat nie moze bye stosowany jako substytut zroznicowanej diety.

Zrownowazony sposob odzywiania i zdrowy tryb zycia 33 podstawq prawidtowego funkcjonowania
organizmu.

Ograniczenia stosowania
Nadwrazliwosc na ktorykolwiek skladnik preparatu. Produkt nie moze bye stosowany przez dzieci
i mtodziez ponizej 18. roku zycia, kobiety w okresie ciazy i karmienia piersiq. Nie zaleca si? sto-
sowania preparatu przed snem.

Warunki przechowywania
Przechowywac w suchym miejscu, w sposob niedostepny dla maiych dzieci.
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