
PROSPECT
Supliment alimentar

ALVADOL 
comprimate sublinguale 60 mg

COMPOZIȚIA

Denumirea ingredientelor active Cantitatea pentru
1 comprimat

Soluție de mentol în eterul mentilic al 
acidului isovalerianic

60 mg

Excipienți: zahăr, stearat de calciu (agent antiaglomerant)

PROPRIETĂȚI
Soluția de mentol în eterul mentilic al acidului isovalerianic este un pro-
dus care se formează în urma dizolvării mentolului în eterul mentilic al 
acidului isovalerianic. La administrare sublinguală acțiunea produsului 
este determinată de efectele mentolului și al eterului acidului isovaleri-
anic. Zona sublinguală este locația unui număr mare de vase de sânge, 
datorită căruia efectul apare atât de rapid. Soluția de mentol în eterul 
mentilic al acidului isovalerianic are acțiune ușor vasodilatatoare datori-
tă stimulării receptorilor senzoriali de la nivelul mucoasei bucale, urmată 
de eliberarea endorfinelor și enkefalinelor, o categorie de substanțe care 
reglează percepția nociceptivă. Ca rezultat al administrării produsului 
are loc ameliorarea circulației regionale, scăderea expresiei senzațiilor 
dureroase. Produsul manifestă acțiune calmantă. Utilizarea acestuia pe 
parcursul zilei asigură o senzație de relaxare și calm, fără riscul de a crea 
dependență.

RECOMANDĂRI PENTRU UTILIZARE
•	 stări de neliniște
•	 isterie
•	 rău de mișcare (ameliorarea senzațiilor neplăcute apărute la utiliza-

rea mijloacelor de transport)
•	 greață cu caracter nevrotic
•	 suplinirea tratamentului complex al anginei pectorale

MOD DE UTILIZARE
Adulți
Câte 1 comprimat de 2 ori pe zi. Comprimatul se lasă sub limbă până la 
dizolvare completă. 

REACȚII ADVERSE
În caz de hipersensibilitate la ingredientele produsului sunt posibile 
reacții alergice (erupții cutanate, prurit, urticarie), amețeli, somnolen-
ță.
La depistarea reacțiilor adverse menționate mai sus, cât și la depistarea 
altor reacții adverse, administrarea produsului se întrerupe și se va con-
sulta medicul sau farmacistul.

CONTRAINDICAȚII
Hipersensibilitate la componentele produsului, hipotensiune arterială se-
veră, diabet zaharat.
Copii, perioada de sarcină și de alăptare.

ATENȚIONĂRI ȘI PRECAUȚII SPECIALE DE UTILIZARE
A nu se depăși doza recomandată pentru consumul zilnic.
Suplimentul alimentar conține zahăr. 
Produsul potențează acțiunea remediilor sedative și antihipertensive.
A se evita utilizarea suplimentului alimentar ca înlocuitor al unui re-
gim alimentar variat. 

PREZENTARE, AMBALAJ
Comprimate biconvexe, de formă oblongă, de culoare albă sau alb-găl-
buie, cu miros caracteristic de mentol, cu o crestătură pe una din fețe și li-
nie mediană pe cealaltă față. Pe suprafața comprimatelor se admite pre-
zența incluziunilor de culoare gri și a depunerilor de pulbere de zahăr.
Câte 10 comprimate sublinguale în blister (fără plasare în ambalaj se-
cundar). 

Ambalaj secundar:
Cutie cu 1, 3, 6 sau 10 blistere a câte 10 comprimate sublinguale.

TERMEN DE VALABILITATE
2 ani. 
A se consuma, de preferință, înainte de sfârșitul perioadei de valabilitate 
înscrisă pe ambalaj.

CONDIȚII DE PĂSTRARE 
A se păstra la loc protejat de lumină și temperaturi sub 15 °С.
A nu se lăsa la îndemâna și vederea copiilor. 

DENUMIREA ȘI ADRESA PRODUCĂTORULUI
SC Balkan Pharmaceuticals SRL
str. Industrială, 7/A, MD-2091, or. Sîngera, Republica Moldova
Tеl: (+373) 22 53 61 60

Însoțiți orice reclamație cu numărul lotului înscris pe ambalaj.
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