
Prospect 

 

HEMOROCID® ACTIV 

Comprimate filmate 

Supliment alimentar 

 

Biofarm® este cel mai important producător de pe piaţa farmaceutică din România în ceea ce priveşte 

comercializarea de suplimente alimentare. Totodată, Biofarm® este unul dintre primii producători români de 

medicamente şi suplimente alimentare, cu o tradiţie de peste 90 ani şi certificat conform standardelor de bună 

practică de fabricaţie la nivel European (GMP) pentru toate liniile de fabricaţie, ceea ce conferă calitate şi 

siguranţă fiecărui produs din portofoliul său. 

 

Din grijă pentru tine, Biofarm® a produs Hemorocid® ACTIV, o formulă complexă cu dublă acţiune, pe de-o 

parte, contribuie la buna funcţionare a circulaţiei venoase din zona anală, iar pe de altă parte, combinaţia de 

magneziu ionic şi vitamina B6 susţine echilibrul emoţional. Peste 60% dintre români resimt un nivel ridicat de stres. 

Stresul este una dintre cauzele principale care determină agravarea manifestărilor fizice din timpul crizelor 

hemoroidale. 

 

Ingrediente 

Un comprimat filmat conţine diosmină micronizată 300 mg, agent de încărcare (celuloză microcristalină 101), 

hidroxid de magneziu corespunzător la 50 mg magneziu ionic, agenţi antiaglomeranţi (acid stearic, croscarmeloză 

sodică, stearat de magneziu, talc), agent de glazurare (alcool polivinilic, dioxid de titan, macrogol, talc, oxid roşu de 

fier, lac aluminiu indigo carmine), agent gelatinizant (gelatină), clorhidrat de piridoxină corespunzător la 0,57 mg 

vitamina B6. 

 

Acţiune 

Hemorocid® ACTIV are la bază o formulă unică de ingrediente bioactive – diosmină micronizată, magneziu ionic 

şi vitamina B6 – reprezentând o soluţie eficientă în susţinerea sănătăţii psihice şi a vaselor de sânge din zona 

anală. 

 

Diosmina este un bioflavonoid natural, derivat din hesperidină, care poate fi izolată din diverse surse vegetale, cel 

mai frecvent din portocale dulci, Citrus sinensis. 

Substanţa activă – diosmina – este obţinută printr-o metodă tehnologică unică numită micronizare. Micronizarea 

este un proces riguros, avansat din punct de vedere tehnologic, prin care particulele de substanţe active sunt reduse 

la dimensiuni microscopice, de ordinul a maximum 5 microni. Micronizarea substanţelor active creşte 

biodisponibilitatea acestora, pentru o absorbţie bună şi rapidă în organism. 

 

Magneziul este un mineral indispensabil vieţii celulelor, aproximativ jumătate din conţinutul de magneziu prezent 

în organism fiind localizat în interiorul celulelor. Magneziul contribuie la metabolismul energetic normal, la 

funcţionarea normală a sistemului nervos şi muscular, precum şi la menţinerea sănătăţii psihice. De asemenea, 

contribuie la reducerea oboselii şi extenuării. 

 

Vitamina B6 contribuie la reglarea activităţii hormonale, la reducerea oboselii şi extenuării, precum şi la 

funcţionarea normală a sistemului imunitar. 

 

Utilizare 

Adulţi: câte 1 comprimat de 2 ori pe zi, în timpul meselor. 

Comprimatele se iau cu puţină apă. 

 

Precauţii 

Femeile însărcinate trebuie să ceară sfatul medicului înainte de administrare. 

A se evita, pe cât posibil, consumul în timpul perioadei de lactaţie. 

 

Atenţionări 

Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată şi echilibrată şi un mod de viaţă sănătos. 

A nu se depăşi doza recomandată pentru consumul zilnic. 

A nu se lăsa la îndemâna şi vederea copiilor mici. 

A se consuma înainte de data expirării înscrisă pe ambalajul produsului. 



 

Condiţii de păstrare 

A se păstra la temperaturi sub 25°C, în ambalajul original. 

 

Mod de prezentare 

Cutie cu 3 blistere a câte 10 comprimate filmate. 

Cutie cu 1 blister a 10 comprimate filmate. 

 

Producător  

SC BIOFARM SA 

Str Logofătul Tăutu nr.99, sector 3, Bucureşti, România 

Tel: 021.30.10.600 

 

 

 

 

Folie blister 

 

HEMOROCID® ACTIV 

 

<<Sigla Biofarm>> 

 

<<Seria/Lot>> 

 

<<Data expirării>> 



Cutie pliant 

 

HEMOROCID® ACTIV 

Supliment alimentar 

 

DIOSMINĂ MICRONIZATĂ 300 mg 

MAGNEZIU 50 mg 

VITAMINA B6 0,57 mg 

 

30 comprimate filmate 

10 comprimate filmate 

 

Ingrediente 

Un comprimat filmat conţine diosmină micronizată 300 mg, agent de încărcare (celuloză microcristalină 101), 

hidroxid de magneziu corespunzător la 50 mg magneziu ionic, agenţi antiaglomeranţi (acid stearic, croscarmeloză 

sodică, stearat de magneziu, talc), agent de glazurare (alcool polivinilic, dioxid de titan, macrogol, talc, oxid roşu de 

fier, lac aluminiu indigo carmine), agent gelatinizant (gelatină), clorhidrat de piridoxină corespunzător la 0,57 mg 

vitamina B6. 

 

Ingrediente Cantitatea/ comprimat Cantitate /zi % DZR* 

Vitamina B6 0,57 mg 1,14 mg 81 

Magneziu 50 mg 100 mg 27 

Diosmină micronizată 300 mg 600 mg - 

*DZR = Doză zilnică recomandată conform Directivei 2008/100/CE 

 

A se citi prospectul înainte de utilizare. 

Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată şi echilibrată şi un mod de viaţă sănătos. 

A nu se depăşi doza recomandată pentru consumul zilnic. 

A nu se lăsa la îndemâna şi vederea copiilor mici. 

A se consuma înainte de data expirării înscrisă pe ambalajul produsului. 

A se păstra la temperaturi sub 25°C, în ambalajul original. 

 

Masa totală/cutie 

19,31 g 

6,43 g 

 

Producător  

SC BIOFARM SA 

Str Logofătul Tăutu nr.99, sector 3, Bucureşti, România 

 

Certificat de Notificare SNPMAPS seria AA nr. 7556/2014 

 

Seria/Lot 

 

Data expirării 

 

 


