
ЛИСТОВКА-ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ

хранителна добавка
30 капсули

В тази листовка: 
1. Какво представлява Ревитанерв и за какво се използва
2. Какво трябва да знаете преди да започнете приема на Ревитанерв
3. Как да приемате Ревитанерв
4. Съхранение на Ревитанерв
5. Допълнителна информация

1. Какво представлява Ревитанерв и за какво се използва
Ревитанерв е смес от стандартизирани екстракти със съдържание на 
една капсула както следва:
Withania somnifera – 100 mg, L-theanine – 50 mg, Ocimum teniflorum – 50 mg, 
Passiflora incarnata – 50 mg, Magnesium – 50 mg, Vit B6 – 25 mg. 

Ревитанерв благоприятно повлиява:
• Нормалното функциониране на нервната система.
• Чувството на тревожност и намалява стреса 
• Хронична умора и отпадналост
Ревитанерв:
• Подобрява умствената концентрация
• Повишава устойчивостта на организма към стрес и безпокойство

2. Какво трябва да знаете преди да започнете приема на Ревитанерв
Ревитанерв не повлиява вашата концентрация, способността за шофиране и 
работа с машини и не са необходими специални предпазни мерки.

За лица под 18 години, бременни и кърмещи жени: 
Свържете се с Вашия лекар или фармацевт преди прием на Ревитанерв.

Ревитанерв е хранителна добавка и не е заместител на разнообразното и баланси-
рано хранене.

3. Как да приемате Ревитанерв
Препоръчителна дневна доза: Приемайте Ревитанерв 3 пъти дневно по 1 
капсула.
Да не се превишава препоръчителната дневна доза.

4. Съхранение на Ревитанерв
На сухо място, защитено от пряка слънчева светлина, недостъпно за малки деца.



5. Допълнителна информация
Ревитанерв е подходящи за хора подложени на стрес, напрежение, 
депресивни състояния, полагащи активен умствен и физически труд, с  
чувство за отпадналост и хронична умора.    

•  Withania somnifera – наречен още „индийски жен-шен“ има изразен адаптогенен 
ефект – подпомага бързото възстановяване на тялото по време и след стрес. 
Нормализира психичните функции. Подпомага здравия и спокоен сън, като не води 
до отпадналост има изявени антиоксидантни свойства. Премахва умората и 
стреса, свързани с хронични нервни напрежения. Пpeдпaзвa мoзъчнитe клeтки 
oт вpeднитe въздeйcтвия нa oкoлнaтa cpeдa. Toвa e oбeщaвaщa aлтepнaтивa в 
пoдкpeпa лeчeниeтo нa paзлични дeгeнepaтивни и пcиxични зaбoлявaния. Пoдпoмaгa 
pacтeжa и пoднoвявaнeтo нa yвpeдeнитe нepвни клeтки.
• L-theanine – Tеанинът поддържа спокойствието на организма, без да предизвиква 
сънливост. Извлича се от листа от зеления чай. L - теанинът е уникална амино-
киселина в свободна форма. Представлява релаксант, който увеличава производ-
ството на алфа вълни, които провокират психическо и физическо спокойствие. 
Благоприятно повлиява имунитета, като повишава устойчивостта на организма 
към различни заболявания
• Ocimum teniflorum - редуцира нивата на стресовия хормон кортизол (предпазва 
от и намалява стреса), засилва имунната система, балансира нивата на хормоните 
действие, има болкоуспокояващо, спазмолитично действие.
• Passiflora incarnata - повлиява състояния на безпокойство, тревожност, раздразни-
телност и страх. Облекчава състояния на нервност по време на менструация и 
менопауза. Подпомага съня. Успокояващото действие се свързва със способността 
на пасифлората да забавя предаването на нервни импулси по мозъка и гръбначния 
стълб. Тя е и мощен спазмолитик.
• Magnesium - Той играе важна роля при мускулните контракции, като регулира 
на клетъчно ниво нервно-мускулната възбудимост. Магнезият може да се нарече 
„антистресов“ елемент, поради свойството си да регулира силата на реакцията 
на организма на дадена агресия: студ, стрес, напрежение и др. Затова един от 
първите симптоми за липсата му в организма ни е хроничната умора.
• Vit B6 – оказва подкрепа на множество органи и системи в организма, включи-
телно сърдечно-съдовата, имунната, храносмилателната, нервната и мускулната. 
Допринася за правилното развитие и функциониране на мозъка и отговаря за про-
изводството на серотонин (хормон на щастието) и хормона норепинефрин. Има 
изключително важна роля в производството на мелатонин (хормон на съня). Също 
така регулира биологичния часовник.
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