
Природен продукт за един по-спокоен ден 
Хранителна добавка 

 

Всяка филмирана таблетка АЛОРА съдържа 100 mg Passiflora (Пасифлора) 

стандартизиран сух екстракт, съдържащ 3,5% флавоноиди като витексин. 

 

 

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА АЛОРА И ЗА КАКВО СЕ ИЗПОЛЗВА? 

 

АЛОРА е природен продукт, който съдържа стандартизиран сух екстракт от Passiflora, 

получен от растението Passiflora incarnatа (Страстоцвет). 

 

Пасифлора е дървесна лиана, която расте в тропическите и субтропически райони на 

Южна и Северна Америка. Открита през 16 век започва да се използва под формата на 

успокоителен билков чай. Растението е пренесено и култивирано в Европа.  

Пасифлора е обект на 100 годишни научни изследвания, които доказват нейните 

седативни, антиспазматични и аналгетични свойства. 

 

Сухият екстракт съдържа природни съединения като флавоноиди, алкалоиди и др., 

които съчетани заедно притежават нервно-успокоителен, болкоуспокояващ, 

противострахов и спазмолитичен ефект. 

 

АЛОРА се използва за симптоматично облекчаване на следните състояния: 

- тревожност 

- нервност  

- нарушения на съня, безсъние 

- при оплаквания от страна на стомашно-чревната и сърдечно-съдовата система, 

причинени от психични проблеми и за предотвратяване повишаването на 

кръвното налягане при нервни състояния 

- нервност по време на менструация и менопауза 

- обща нервна възбуда  

- дистрес (отрицателен, увреждащ стрес) 

- леко изразена форма на депресия 

 

КАКВО ТРЯБВА ДА ЗНАЕТЕ ПРЕДИ ДА ПРИЕМЕТЕ АЛОРА? 

 

Не се препоръчва за деца под 3 години, бременни и кърмещи жени, за лица, приемащи 

средства, подтискащи централната нервна система (като алкохол, барбитурати и 

транквилизатори) и антидепресантни лекарства, наречени МАО-инхибитори, както и 

при работа с машини, изискваща концентрация на вниманието и шофиране. 

Да не се превишава препоръчваната дневна доза. 

Да не се използва като заместител на разнообразното хранене. 

При правилна употреба на АЛОРА в посочените дози не се наблюдават нежелани 

ефекти и не води до пристрастяване. 

 



КАК ДА ПРИЕМАТЕ АЛОРА? 

 

При нарушения на съня и безсъние се препоръчва прием на 2 до 3 таблетки веднъж 

дневно, 1 час преди сън. 

 

Във всички останали случаи за постигане на успокоителен ефект през целия ден по 1 

таблетка три пъти дневно преди хранене. 

 

При деца над 3 години и възрастни над 65 години приемът на таблетки трябва да 

започне с минимални дози. 

 

КАК СЕ СЪХРАНЯВА АЛОРА? 

 

При температура под 25°C, на сухо, защитено от светлина място, 

недостъпно за малки деца  

 

Не използвайте АЛОРА след срока на годност, отбелязан върху картонената опаковка. 

Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец. 

 

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: 

 

В състава на АЛОРА са включени още: микрокристална целулоза, кросповидон, 

кроскармелоза натрий, повидон, магнезиев стеарат, безводен колоидален силициев 

диоксид, хидроксипропилметил целулоза, стеаринова киселина, титанов диоксид 

(Е171), железен оксид, червен (Е172), калиев алуминиев силикат (Е555). 

 

КАКВО СЪДЪРЖА ОПАКОВКАТА? 

 

Два блистера с по 10 филмирани таблетки се опаковат в картонена кутия с листовка. 

 

ПРОИЗВОДИТЕЛ:  

 

Nobelfarma Ilac Sanayii ve Ticaret A.S. 

Sancaklar 81 100 Duzce, Турция 

 

ВНОСИТЕЛ: 

 

Нобел Фарма ООД 

бул. „Симеоновско шосе” №24, ет.2, ап.9-10 

1700 София, България 


