
Citiţi cu atenţie şi în întregime prospectul înainte de 
administrarea acestui supliment alimentar.
- Păstraţi prospectul. S-ar putea să fie necesar să-l recitiţi.
- Dacă aveţi  întrebări suplimentare, adresaţi-vă consultantului 
de specialitate, vizitaţi www.gemoterapie.ro sau sunaţi la 
telefonul pacientului pus la dispoziţie de către Laboratoarele 
PlantExtrakt - Tel verde: 0800 800 433, de luni până vineri, 
între orele 9-11.

În acest prospect găsiţi informaţii despre:
1. Compoziţia şi caracteristicile produsului 
2. Menţiuni de sănătate
3. Modul de utilizare
4. Atenţionări  (reacţii adverse posibile, contraindicaţii, etc)
5. Propuneri de asocieri cu alte produse naturale Plantextrakt
6. Condiţii de păstrare
7. Caracteristicile ambalajului

1. Compoziţia şi caractersticile produsului:
Ingrediente: suc presat din părţi aeriene proaspete de Orz* 
(Hordeum vulgare) 75,00 %, alcool etilic din cereale (90 % 
vol.). Conţine alcool etilic de cereale 25 % vol. 
Valoare energetică: 1,75 kcal/g.
*Plantă din cultură organică.
Certificare ecologică EcoInspect Ro-008

2. Menţiuni de sănătate: 
Revitalizează organismul prin aport din sursă naturală de 
vitamine, minerale şi enzime (SOD).

3. Modul de utilizare: 
Câte o lingură de 1-2 ori/zi, diluată în aprox. 100 ml apă.
Pentru întărirea organismului, se recomandă cure de 3-4 
săptămâni de două ori pe an (primăvara şi toamna) sau la 
nevoie.
A se agita înainte de administrare!
A nu se depăşi doza recomandată pentru consumul zilnic!
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4. Atenţionări:
Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată, 
diversificată şi un mod de viaţă sănătos.
Prin natura lor, produsele naturale pot prezenta uşoare depuneri 
care nu afectează calitatea!

5. Propuneri de asocieri cu alte produse naturale 
Plantextrakt:
- în stări de convalescenţă sau în caz de expunere îndelungată la 
poluare atmosferică, cu extract din muguri de Porumbar – 
Prunus spinosa MG=D1;
- pentru persoanele care desfăşoară muncă la calculator, cure 
periodice, împreună cu Optifort.
 
Obs: propunerile de asocieri sunt orientative şi nu exclud şi 
alte posibilităţi de asociere de produse, adaptate la necesităţile 
specifice fiecărei persoane.

6. Condiţii de păstrare
Se păstrează la temperatura camerei, ferit de lumină.
A nu se lăsa la îndemâna şi la vederea copiilor mici!

7. Caracteristicile ambalajului:
Produsul este ambalat în flacoane de sticlă brună de 120 ml.

Însoţiţi orice reclamaţie cu numărul lotului înscris pe etichetă şi cutie!
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