
PROSPECT                                                                     Supliment alimentar

Glicină 
Glicină Forte 
comprimate 

Ingrediente/comprimat:  
Un comprimat conţine glicină - 100 mg/300 mg; stabilizator: 
polivinilpirolidonă (Kollidon®25); agent antiaglomerant: 
stearat de magneziu.

Proprietățile produsului: 
Glicină comprimate și Glicină Forte comprimate sunt 
suplimente alimentare care conțin în calitate de substanță 
de bază glicină. Glicina este un aminoacid ne-esențial, dar 
care intră în structura glutationului  - o tripeptidă în care se 
regăsește alături de acidul glutamic (Glu) și cisteină (Cys) și 
care are rol de protecție la nivel celular.

Mod de utilizare:  
Administrare bucală şi sublinguală (sub formă de comprimate 
sau pulbere după mărunțirea comprimatului).
Copii cu vârsta de peste 3 ani şi adulţi
Câte 100 mg (1 comprimat Glicină) de 2-3 ori pe zi, timp de 
7-14 zile. Produsul poate fi utilizat pe o perioadă de până la 30 
zile. La necesitate, administrarea suplimentului se va repeta.
În caz de nevoie, la recomandarea consultantului de 
specialitate, câte 50-100 mg cu 20 minute înainte de culcare.
Adulți
Câte 300 mg (1 comprimat Glicină Forte) de 2 ori pe zi. 
Produsul poate fi utilizat pe o perioadă de până la 30 zile. La 
necesitate, administrarea suplimentului se va repeta.
Înainte de utilizare cereți avizul consultantului de specialitate.

Păstrare: A se păstra la loc protejat de lumină și la temperaturi 
ce nu depășesc 25 ˚C.

Precauții:
Suplimentele alimentare nu trebuie să înlocuiască un regim 
alimentar variat, echilibrat și un mod de viață sănătos. 
A nu se depăşi doza recomandată pentru consumul zilnic.
A se consuma, de preferință, înainte de sfârșitul perioadei de 
valabilitate inscripționată pe ambalaj. 

A nu se lăsa la îndemâna și la vederea copiilor mici.
Dacă sunteți predispus la tensiune arterială joasă, medicul vă 
va monitoriza valoarea tensiunii arteriale și la necesitate vă 
va reduce doza.
Dacă sunteți gravidă sau alăptați, adresați-vă medicului 
pentru recomandări înainte de a lua acest produs.

Forma de comercializare a produsului: 
Glicină comprimate
Blister a câte 20 comprimate. 
Câte 3 blistere în cutie pliantă de carton, împreună cu 
prospectul pentru utilizare.

Glicină Forte comprimate 
Blister a câte 10 comprimate. 
Câte 3 blistere în cutie pliantă de carton, împreună cu 
prospectul pentru utilizare.

Producător/deținător înregistrare în Republica Moldova:
SC Balkan Pharmaceuticals SRL
str. Industrială, 7/A, MD-2091, or. Sîngera, Republica Moldova
tеl.: (+373) 22 53 61 60, www.BalkanPharmaceuticals.com
Nr. de înregistrare Glicină: 1312 din 29.11.2018 
Nr. de înregistrare Glicină Forte: 1313 din 29.11.2018

Deținător notificare în România:
GABA OPTIFARM S.R.L.
or. Brașov, str. 1 decembrie 1918, nr. 46, ap.31, 
tel.: (+40) 746 488 222, e-mail: gaba.optifarm@gmail.com
Notificare SNPMAPS  Glicină nr.:  AA 12419  din 13.03.2019
Notificare SNPMAPS  Glicină Forte nr.:  AA 12420 din 13.03.2019
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