Capsule moi
Supliment alimentar
Biofarm® este cea mai importantă companie cu capital privat 100% românesc în ceea ce
privește producţia și comercializarea de suplimente alimentare pe piaţa farmaceutică din
România. Totodată, Biofarm® este unul dintre primii producători români de medicamente și
suplimente alimentare, cu o tradiţie de peste 95 ani și certiﬁcat conform standardelor de
bună practică de fabricaţie la nivel European (GMP) pentru toate liniile de fabricaţie, ceea ce
conferă calitate și siguranţă ﬁecărui produs din portofoliul său.
Extravalerianic Biofarm® CARDIO completează gama de produse Biofarm® beneﬁce
funcţionării normale a sistemului cardiovascular.
Activitățile cotidiene ale secolului al XXI-lea reprezintă noi provocări continue, care cer atât
rezistență ﬁzică crescută, cât mai ales, rezistență psihică. Acestea au devenit tot mai
solicitante, iar sistemul nervos încearcă să le facă față cu succes. Atunci când organismul nu
mai poate contracara stresul și valul de emoții, sistemul nervos eliberează hormonii de stres,
inclusiv adrenalina și cortizolul. Suprasolicitarea sistemului nervos nu trece neobservată de
celelalte aparate și sisteme ale organismului, care reacționează prin apariția unor stări ce pot
simula diverse afecțiuni.
Activitatea sistemului cardiovascular este inﬂuențată de sistemul nervos vegetativ (autonom),
iar acesta se aﬂă în strânsă legătură cu sistemul nervos central. Din acest motiv, anumite stări
psihice sau de cauză psihogenă pot conduce la modiﬁcarea tranzitorie a frecvenței și ritmului
cardiac precum și a tensiunii arteriale, modiﬁcări percepute ca palpitații, diﬁcultăți în respirație,
amețeli, dureri de cap.
Alături de manifestările cardiovasculare ale stresului, poate să apară brusc, senzația de
neliniște, de panică. Teama generalizată este exprimată prin dureri în piept (care pot semăna cu
cele din angina pectorală), sufocare, senzație de slăbiciune, greață, amețeală sau leșin,
transpirații, oboseală rapidă, nerăbdare, lipsă de concentrare, agitație, iritabilitate. Aceasta se
confundă des cu crizele cardiace, le exacerbează și le autoîntreține.

Fig: Acțiunea sistemului nervos vegetativ simpatic asupra diverselor organe

Încă din cele mai vechi vremuri, au existat soluții pe bază de plante care să crească calitatea
vieții. Menta (Mentha piperita), cultivată în Anglia din secolul al XVII-lea și Valeriana (Valeriana
ofﬁcinalis) sunt două plante des folosite de medicina tradițională cu succes. Frunzele de mentă
prezintă pe suprafața lor puncte aurii, care sunt picături de ulei eteric de mentă, beneﬁc pentru
organism. Dacă aceste picături sunt aplicate pe piele sau mucoase (de exemplu, sublingual),
terminațiile nevoase vor ﬁ stimulate, provocând un efect vasodilatator, care facilitează
transportul sângelui la inimă. Valeriana este o plantă cunoscută pentru efectul ei de calmare a
sistemului nervos. Cele două plante au fost folosite în mod tradițional împreună, în Germania,
la sfârșitul secolului al XIX-lea.

Ingrediente
O capsulă moale conţine masă gelatinoasă (gelatină, apă puriﬁcată, glicerol, conservant: phidroxibenzoat de metil), 100 mg soluţie de isovalerat de mentil în mentol, agent de încărcare
(ulei de măsline raﬁnat), antioxidant (acetat de DL-alfa tocoferil).

Acţiune
Extravalerianic Biofarm® CARDIO, prin ingredientul său activ, isovaleratul de mentil în mentol,
are acţiune ușor vasodilatatoare datorită stimulării receptorilor senzoriali de la nivelul
mucoasei bucale, urmată de eliberarea endorﬁnelor și encefalinelor, o categorie de substanțe
care generează o stare de relaxare și calm. Vasele de sânge se dilată ușor, menţinând în limite
normale ﬂuxul sangvin la nivelul inimii. Astfel, Extravalerianic Biofarm® CARDIO contribuie la
menţinerea sănătăţii în suprasolicitările de natură psihogenă ale cordului și ale organismului.
Mentolul din compoziție induce o stare de calm asupra sistemului nervos, contribuie la
acțiunea beneﬁcă asupra sistemului cardiovascular, activează centrul respirator și saturează cu
oxigen țesuturile, rezultând o ușurare imediată a respirației.
Prin forma sa de prezentare şi prin administrarea sublinguală, Extravalerianic Biofarm®
CARDIO are efect rapid, starea de bine instalându-se în maximum 5 minute de la administrare.
De asemenea, isovaleratul de mentil în mentol contribuie la ameliorarea senzaţiilor neplăcute
apărute la utilizarea mijloacelor de transport (automobil, vapor, avion).
Extravalerianic Biofarm® CARDIO este un produs ideal pentru un ﬂux sangvin normal al inimii,
contribuind la menținerea sănătății în suprasolicitările de natură psihogenă ale cordului și ale
organismului în ansamblu.

Utilizare
Adulţi: câte o capsulă moale de 1-2 ori pe zi, la nevoie.
Capsula moale se înghite cu puţină apă sau, pentru un efect rapid, se ţine sub limbă pentru
eliberarea conţinutului.

Precauţii
Produsul nu trebuie utilizat de către persoanele alergice la isovalerat de mentil în mentol sau la
oricare dintre celelalte ingrediente ale produsului.
La persoanele sensibile la isovalerat de mentil în mentol, precum şi la administrarea în exces
sau pe o perioadă îndelungată, isovaleratul de mentil în mentol poate determina greaţă,
ameţeală, lăcrimarea ochilor. În aceste situaţii se recomandă întreruperea administrării şi
consultarea medicului sau farmacistului.

Atenţionări
Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată şi echilibrată şi un mod de viaţă sănătos.
A nu se lăsa la îndemâna şi vederea copiilor mici.
A nu se depăşi doza recomandată pentru consumul zilnic.
A se consuma, de preferință, înainte de data expirării înscrisă pe ambalajul produsului.
Nu aruncaţi niciun supliment alimentar pe calea apei sau a reziduurilor menajere. Întrebaţi
farmacistul cum să aruncaţi suplimentele alimentare pe care nu le mai folosiţi. Aceste măsuri
vor ajuta la protejarea mediului.

Condiţii de păstrare
A se păstra la temperaturi sub 25°C, în ambalajul original.

Mod de prezentare
Cutie cu 2 blistere a câte 15 capsule moi.

Producător
SC BIOFARM SA
Str. Logofătul Tăutu nr. 99, sector 3, Bucureşti, România.
Tel: 021.30.10.600

