
perioadei de valabilitate înscrisă pe ambalaj. Atenționări: Suplimentele alimentare nu 
înlocuiesc o dietă variată şi echilibrată şi un mod de viaţă sănătos. A nu se depăşi doza 
recomandată pentru consumul zilnic! Utilizarea de către persoanele sub 18 ani, femeile 
însărcinate, care doresc să rămână însărcinate sau care alăptează, persoanele cu 
alergie la soia sau la oricare dintre componente, sau persoanele cărora li se 
administrează tratament alopat se poate face doar la recomandarea unui specialist. A 
nu se lăsa la îndemâna şi la vederea copiilor. A se păstra în ambalajul original, bine 
închis la loc uscat, ferit de razele soarelui. Deoarece produsul include ingrediente 
provenite din surse naturale, pot exista variații privind culoarea, mirosul sau aspectul de 
la un lot la altul. A nu se folosi dacă sigiliul de siguranţă este deteriorat sau lipseşte. 
Efecte secundare: Nu s-au evidenţiat la dozele prescrise. Dacă apar reacții adverse, 
întrerupeți utilizarea. Valabilitate: A se consuma de preferinţă înainte de sfârşitul: vezi 

®pe ambalaj. Lot: vezi pe partea laterală a ambalajului. Producător: Jarrow Formulas . 
Țara de origine: SUA. Importator unic autorizat & Deținător notificare pentru 
România: Secom Healthcare S.R.L., str. Gara Herăstrău nr.2, Clădirea 1, et. 8, Sector 
2, București, 020334 România, tel 021 9962,  info@secom.ro, www.secom.ro 
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® Denumire: Neuro Optimizer - SUPLIMENT ALIMENTAR 
Prezentare: flacon cu 60 capsule
Utilizare: conţine vitamina B5, care contribuie la performanța mentală normală, la 
reducerea oboselii și extenuării, la sinteza normală și la metabolizarea unor 
neurotransmițători.
Ingrediente/4 capsule: Acetil L-Carnitină (din clorhidrat de acetil L-carnitină) 500mg, 
L-Glutamină 500mg, taurină 500mg, citidină 5-difosfocolină (citicolină, CDP-Colină, 

®Cognizin ) 300mg fosfatidilcolină 120mg, gelatină bovină (capsulă), fosfatidilserină 
100mg,  lecitină (soia)(emulsifiant),  celuloză microcristalină (agent de încărcare),  
dioxid de siliciu (agent antiaglomerant), stearat de magneziu (sursă vegetală)(agent 
antiaglomerant), vitamina B5 (D-pantotenat de calciu) 10mg (167% VNR*). 
*Valoarea Nutrițională de Referință conform Regulamentului 1169/2011.
Conţine: soia. Nu conţine: grâu, gluten, lactate, ou, peşte/crustacee, nuci/alune. 
Mod de utilizare: 4 capsule/zi, cu 200ml de apă sau suc, între mese sau conform 
recomandării unui specialist. După desigilare, produsul poate fi utilizat până la sfârșitul 50.28g
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