
 

 

 

 

Passiflora İçeren Takviye Edici Gıda 

 

VİSTRES Nedir? 

VİSTRES, Passiflora İncarnata ( çarkıfelek ), Valeriana Officinalis( Kedi Otu ), Melissa Officinalis( Limon Otu ) ve Matricaria 

Chamomilla ( Mayıs Papatyası ) bitkilerinin kuru ekstresini içeren kapsül formunda bir gıda takviyesidir. İnsan bedenine zararlı 

olabilecek maddeler içermeyen bu bitkisel kombinasyon, güvenle kullanılarak: 

• Kişinin yaşadığı gerginlik ve endişelilik hallerini gidermeye, 

• Sinirleri yatıştırmaya, 

• Stres ve endişe kaynaklı kronik uykusuzluk durumunun giderilmesine yardımcı olur. 

Önemli VİSTRES Bileşenleri ve Fonksiyonları: 

Passiflora İncarnata ( çarkıfelek): Çarkıfelek ekstresi uykusuzluk sorunlarına yönelik kullanımıyla bilinmektedir. Uyuyamamak 

ve uykuya dalamamak gibi durumlarda etkilidir. Çarkıfelek bitkisinden hazırlanan takviye ürünlerin yatıştırıcı etkisi vardır ve 

endişe bozukluklarına karşı Kuzey Amerika ve Avrupa’da uzun bir süredir kullanılmaktadır. Endişe, huzursuzluk, uykusuzluk gibi 

sorunlara karşı geleneksel tıpta kullanılmaktadır. 

Valeriana Officinalis: Halk arasında Kedi Otu olarak bilinir. Uykuyu teşvik edebilen ve kaygıyı azaltabilen bazı bileşikler içerir. 

Kaygı durumunu azalttığı, uykuya dalma süresini kısalttığı, uyku kalitesi ve süresini olumlu olarak etkilediği çalışmalarla 

gösterilmiştir. 

Melissa Officinalis: Halk arasında limon otu/oğul otu olarak bilinir. Stres ve kaygının azaltılmasına, sakinliğin arttırılmasına, 

uykunun düzenlenmesine yardımcı olur. 

Matricaria Chamomilla: Halk arasında Mayıs Papatyası olarak bilinir. Sinir sistemini rahatlatarak uykuya geçiş süresini kısaltır, 

uyku kalitesini arttırmaya yardımcı olur. Spazm çözücü, solunum yolları yumuşatıcı, sindirim sistemi şikayetlerinin semptomatik 

tedavisinde yardımcıdır. 

VİSTRES Bileşenleri Beslenme Değerleri 

Bileşen  Günlük 1 kapsül ile alınan miktar 

Passiflora ekstresi 300 mg 

Kedi Otu ekstresi  50 mg 

Limon Otu ekstresi  50 mg 

Mayıs Papatyası ekstresi  50 mg 

                                                                                                                  

Kullanım Şekli: 

Yetişkinler içindir. 

Hekim tarafından başka bir şekilde önerilmediği sürece,  



Uyku bozukluklarında, yatmadan 1 saat kadar önce 1 kapsül alınması önerilir. 

Hafif endişe bozukluklarında, günde 1 kapsül alınması önerilir. 

Kapsüller bol su ile alınmalı, çiğnenmemelidir. 

Uyarılar: 

Önerilen günlük dozu aşmayınız. Takviye edici gıdalar normal beslenmenin yerine geçemez. 

Hamilelik ve emzirme dönemi ile hastalık veya ilaç kullanımı durumunda doktorunuza danışınız. 

İçerikteki herhangi bir maddeye karşı hassasiyetiniz var ise tedaviye ara veriniz ve doktorunuza başvurunuz. 

 

Saklama Koşulları: 

Serin ve kuru bir yerde saklayınız. 

Ambalajı açılmış ürünleri satın almayınız. 

Ambalaj üzerindeki son kullanma tarihine uyunuz. 

Çocukların göremeyeceği ve erişemeyeceği bir yerde saklayınız. 

 

Ticari Takdim Şekli: 30 bitkisel kapsül 

Takviye edici gıda onay no: 006919-31.12.2019 

 

 

 

 

 

 

 


