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INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE 

 
Compoziție: 

Tinctura Valerianae 
Tinctura Crataegi 
Tinctura Leonuri 

 
100 ml conține:  tinctura de odolean – 34 ml, tinctura de talpa-gâștei – 33 ml, tinctura de păducel 
– 33 ml. 
 
Este un produs de origine vegetala, acțiunea căruia este determinată de proprietățile substanțelor 
biologic active ale tincturilor din componența sa. 
 Tinctura de odolean manifesta efect de liniștire pronunțat, acțiune de înlăturare a 
spasmelor musculaturii netede a tractului digestiv. 
Rizomii cu rădăcinile de odolean conțin uleiuri volatile, partea considerabilă a cărora o constituie 
esterul de borneol și a acidului izovalerianic, borneol, acizi organici (inclusiv acidul valerianic, 
ce poseda acțiune de înlăturare a spasmelor), alcaloizi (valerin și hatinin), substanțe taninice, 
zaharuri și alte substanțe. Complexul substanțelor biologic active ale odoleanului reduce 
excitabilitatea sistemului nervos central, potențează acțiunea somniferelor, stimulează secreția 
tractului digestiv, moderează ritmul inimii, dilata vasele coronariene. 
 Tinctura de păducel manifesta acțiune de înlăturare a spasmelor, dilatând selectiv vasele 
coronariene și ale creierului; normalizează tensiunea venoasă, manifestă efect de scădere a 
tensiunii arteriale și de reducere a depunerilor aterosclerotice. 
Fructele de păducel conțin flavone (cvercetină, hiperină, hiperozidă, vitexină), acizi organici 
(citric, oleic, ursolic, cafeic, clorogenic), carotinoide, substanțe tanante, pectine, glicozide 
triterpenice și flavonice, beta-sitosterin, colină și acetilcolină, zaharuri. 
Substanțele active ale fructelor de păducel reduc excitabilitatea sistemului nervos central și a 
mușchiului inimii, stimulează contractibilitatea ultimului, ameliorează circulația sângelui la nivel 
coronarian și cerebral. 
 Tinctura de talpa-gâștei manifestă acțiune de liniștire, scădere a tensiunii arteriale, 
stimulare a lucrului inimii. 
Suma principiilor active ale părților aeriene de talpa-gâștei (glicozide flavonolice și steroidice, 
saponine, iridoizi, flavone, etc.) manifesta acțiune benefică asupra metabolismului glucidic și 
lipidic, reduce nivelul plasmatic al glucozei, acidului lactic si piruvic, colesterolului, lipidelor 
totale, normalizează parametrii metabolismului proteic. 
 
Domeniu de utilizare 
Tulburări din partea inimii și vaselor de sânge de origine funcțională, tensiune arteriala crescută 
labilă, excitabilitate nervoasă crescută, stări de neliniște, dereglări ale somnului, tulburări 
nervoase în perioada climacterică la femei. 
 
Mod de utilizare 
Produsul se utilizează oral, cu 30 min înainte de mese,  câte 30-40 picături de 2-3 ori pe zi, 
diluate într-o cantitate mică de apă. 
 
Efecte nedorite 
Moleșeală, slăbiciune, somnolență, inhibiție. 
La utilizare îndelungată sunt posibile constipații.  
În cazuri rare – erupții pe piele, mâncărime. 
 
 



Restricții în utilizare: 
Alergie la componentele produsului, tensiune arteriala scăzută, copii cu vârsta sub 12 ani, 
primele 3 luni de sarcina. 
 
Atenționări 
Efectul apare la utilizare îndelungată și sistematică  (2-3 săptămâni și mai mult). 
Nu se recomandă utilizarea concomitentă cu medicamente care reglează ritmul inimii. La 
utilizare îndelungată în doze mari este posibilă diminuarea reacțiilor psihice și motorii. 
La apariția simptomelor de inhibare a sistemului nervos central (moleșeală, inhibiție psihică) 
dozele se reduc sau utilizarea se suspendă temporar (pentru 5-7 zile), apoi utilizare se reia în 
doze mai mici. 
Mărește acțiunea somniferelor.   
Nu se va utiliza  în primele 3 luni de sarcină. La necesitatea utilizării în perioada de alăptare, se 
va opri alăptarea la sân. 
Se utilizează cu precauție în caz de conducere a vehiculelor și efectuare a altor activități, care 
necesită vigilență și reacții psihice și motorii rapide. 
 
 
Condiții de păstrare 
A se păstra la loc uscat, ferit de lumină, la temperatura 8-25 ºC.   
A nu se lăsa la vederea și îndemâna copiilor. 
 
Fabricat:  
SRL Eladum Pharma 
Republica Moldova, r-nul Strășeni,  
s. Cojușna, str. Centenarului 2/C 
tel./fax: 0 237 42 927, 0 237 42 408 
 
Câte 25 ml, 30 ml, 40ml, 50ml în flacon. 
  
Seria: a se vedea pe ambalaj.  
Data de expirare: a se vedea pe ambalaj. 


