
INDICAȚII TERAPEUTICE AFERENTE EPISOADELOR DE HIPERACTIVITATE, DEZECHILIBRE 
EMOȚIONALE, AGITAȚIE, NERVOZITATE, DEFICIT DE ATENȚIE ( ADD ) ȘI ADHD 



Copilul hiperactiv, agitat sau nervos
Copiii hiperactivi, agitați sau nervosi sunt în mod frecvent
neliniștiți și par a avea un comportament haotic, fără legătură
cu ce se întâmplă în acel moment sau cu comportamentul
celorlalți. Au probleme în a sta pe un scaun mai mult timp și
își mișcă în permanență mâinile, picioarele sau tot corpul. De 
multe ori îi deranjează pe cei din jur din activitățile lor și îi
întrerup atunci când vorbesc.
Tablou clinic:
- este într-o permanentă mișcare;
- are dificultăți în a rămâne așezat;
- nu poate aștepta în liniște, nu se poate juca singur o 
perioadă mai lungă de timp;
- îi intrerupe pe ceilalți și vorbeste excesiv de mult;
- are probleme la școală, atât de învățare cât mai ales de 
relaționare, episoadele fiind prezente înca de la creșă și
grădiniță.

Copilul cu dezechilibre emoționale
Copilăria este perioadă cea mai intensă din punct de vedere
al trăirii amalgamului de emoții puternice zi de zi. Trecerea de 
la o emoție la alta, de la o stare de liniște și calm la o stare de 
agitație și tumult poate fi o chestiune de moment. În aceste
situații copilul se conformeză parțial, își reprimă emoția
autentică și apar modalități nesănătoase de a o scoate la 
suprafață. Dar devine mai târziu rebel sau retras, închizându-
se în el sau reacționând agresiv.
Tablou clinic:
- trecerea rapidă de la o stare emoțională de bine, la o stare 
emoțională negativă;
- dificultăți de relaționare în grup;
- dificultăți de a verbaliza stările emoționale, cu exprimarea
prin stări de agresivitate, furie sau episoade de 
încapațânare/refuz la orice.

Copilul cu deficit de atenție (ADD – Attention Deficit Disorder)
Copiii cu tulburare de deficit de atenție acordă prea multă atenție la mai
multe lucruri simultan și întâmpină serioase dificultăți de a învăța.
Problema comună a acestor copii nu este însa lipsa capacității de 
concentrare a atenției, ci lipsa capacității de selecție și prioritizare a 
stimulilor. 
Tablou clinic:
- sunt dezorganizați, uituci și visători;
- sunt ușor de distrași de orice stimul irrelevant;
- nu reușesc să termine ceea ce au început;
- fac frecvent erori “din neglijență”;
- într-o conversație sar repede de la un subiect la altul și nu își termină
ideile;
- par a nu auzi ce li se spune și culeg doar frânturi de idei;
- sunt imaturi emoțional în comparatie cu co-vârstnicii;
- se plâng frecvent de oboseală.

Copilul cu ADHD
Copiii diagnosticati cu“ADHD” prezintă hiperactivitate excesivă, se 
cațără peste tot, vorbesc neîntrebați, încalcă toate regulile și sunt 
rezistenti la orice formă de disciplinară , fiind un vulcan de energie ce
epuizează atât familia, cât și cadrele didactice implicate în educația sa. 
Tablou clinic:
- adesea se agită, sare din loc în loc și este zvăpăiat;
- nu poate sta așezat;
- are dificultăți de a se juca în liniște;
- este mereu în mișcare, aleargă sau se cațără;
- vorbește mult;
- dificultăți de relaționare în grup;
- vorbește fără a-și gândi cuvintele;
- întrerupe persoane din jur.



POSOLOGIE

ASOCIAT

Administrare într-o singură priză la ora
18:00 sau <18:00
✓ Poate fi administrat pe cale orală, imediat ce

alimentația copilului este diversificată: 
- sub 5 ani: 1 linguriță/zi
- peste 5 ani: 1-2 lingurițe/zi

✓ Pentru a obține eficacitatea optimă, se recomandă
utilizarea în cure de o lună

✓ Pentru administrarea in perioade mai mari de o 
lună, se recomanda pauze de 2-4 săptămani între 
cure

Administrare în două prize:
Priza 1 – ora 09:00
Priza 2 – ora 13:00
✓ Poate fi administrat pe cale orală, imediat ce

alimentația copilului este diversificată: 
- sub 5 ani : câte o linguriță de sirop, 

dimineața și la prânz, după masă
- peste 5 ani: câte două lingurițe de sirop, 

dimineața și la prânz, după masă
✓ Pentru a obține eficacitatea optimă, se recomandă

utilizarea în cure de 1-2 luni



+

Sirop Organic de Agave (exclusiv INELDEA)
Nectarul de agave este utilizat în toate siropurile PEDIAKID ®. Este un excelent
îndulcitor, recomandat în special copiilor datorită indicelui glicemic scazut
( intre 2 si 10 ), comparativ cu zaharul/mierea ( intre 70 si 90 ).

Prebiotic : fibre organice de acacia bifidogenice 
Fibrele solubile de acacia susțin beneficiile nectarului de agave. Au o toleranță 
digestivă excelentă și o activitate prebiotică favorabilă.

Acțiune sinergică a extractelor de plante, 
vitaminelor și oligoelementelor.
Dozaj adaptat fiecarei indicații

Fiecare sirop conține concentrate naturale de fructe:
zmeură, banane, afine, mentă ...

O asociere unică

Calitatea



Sirop: Nervosité
Reduce starea de agitație/hiperactivitate/impulsivitate a copilului

Flacon 125 ml

Compoziția siropului Nervosité:
✓ Sirop organic de Agave
✓ Fibre organice de Acacia

✓ Extract de plante: Hamei, Roiniță, Flori de portocal, Floarea patimilor, Ghințura galbenă

✓ Vitamine: B6

✓ Minerale: Gluconat de Magneziu, Fosfat de sodiu

Beneficii:
✓ asigură copilului starea de calm şi echilibru emoțional 

✓ reduce starea de agitație
✓ creşte capacitatea de atenție

Gust plăcut de coacăze negre



PATOLOGII/SIMPTOMATOLOGII/INDICATII OFICIALE: 

PEDIAKID NERVOSITE

➢ HIPERACTIVITATE ( INSUFICIENTĂ CAPACITATE DE INHIBIȚIE )

➢ ADHD ( DEFICIT DE ATENȚIE ȘI HIPERACTIVITATE ) DE ORICE 

ETIOLOGIE:

- ADHD PREDOMINANT NEATENT

- ADHD PREDOMINANT HIPERACTIV

- ADHD COMBINAT 
➢ INSTABILITATE EMOȚIONALĂ ( TRECEREA DE LA O STARE DE 

BINE LA EXTREMĂ )

➢ BENEFIC ÎN LIPSA ÎNTEGRĂRII ÎN COLECTIVITATE

➢ ELIMINĂ MANIFESTĂRILE SPECIFICE ADHD-ului LA 
PREȘCOLARI, ȘCOLARI ȘI ADOLESCENȚI ( COMPORTAMENT 

INADECVAT, STĂRI DE FURIE, PROBLEME DISCIPLINARE, 

IMPLUSIVITATE, ETC. )
➢ ÎMBUNĂTĂȚIREA CALITĂȚII VIEȚII



Sirop: Omega 3 cu Colină
Creşterea performanțelor intelectuale
Îmbunătățirea funcțiilor cognitive: atenție, memorie, concentrare

Flacon 125 ml

Compoziția siropului Omega 3 :
✓ Sirop organic de Agave

✓ Fibre organice de Acacia
✓ Acid gras Omega 3, OmegaVie®- ulei de pește dezodorizat- (117,5 mg)– bogat în DHA , ®Vitacholine - bitartrat de 

colină- (100 mg) si EPA (14,6 mg)
✓ Colină (71 mg)
✓ Vitamine: A (40 μg), E (6 mg), C (40 mg), D (2.5 μg)
✓ Minerale: Magneziu şi Fosfat de sodiu

Beneficii:
✓ Adaosul de colină -®Vitacholine - bitartrat de colină- amplifică activitatea DHA (acidul docohexanoic –

unul din cei trei acizi grași polinesaturați Omega 3- OmegaVie®- ulei de pește dezodorizat-. Acțiunea 

sinergică a colinei cu DHA asigură dezvoltarea sănătoasă a creierului și îmbunătățirea funcțiilor cognitive: 

atenție, memorie, concentrare. Având rol atât structural (intră în componența membranei neuronale) cât și 
funcțional (colina este precursor de acetilcolina iar DHA stimulează eliberarea neurotransmițătorilor in fanta 

sinaptică), este indicat în perioada de maximă dezvoltare a creierului (2-6 ani) și în perioada cursurilor 

școlare când activitatea intelectuală este mai intensă. Contribuie la optimizarea performanțelor școlare. 

Necesarul cotidian la copii este de 250 mg de DHA. Contine aroma naturala de cola ( amestec de ulei de 

portocala, ulei de lamaie si vanilie )
✓ la nou nascuți, DHA contribuie la dezvoltarea normală a vederii, iar doza zilnică recomandată este de 100 mg 

până la vărsta  de 18 luni

Gust natural de 
lămâie si cola



PATOLOGII/SIMPTOMATOLOGII/INDICATII OFICIALE: 

PEDIAKID OMEGA 3 + COLINE

➢ ADHD – DEFICIT DE ATENȚIE  ( AFECTAREA MEMORIEI PE TERMEN SCURT 

ȘI A PROCESULUI DE ÎNVĂȚARE )

➢ ÎMPRĂȘTIOZA – BOALA COPILULUI MODERN DE NATURĂ: COGNITIVĂ, 

PSIHOLOGICĂ SAU MEDICALĂ ( LIPSĂ DE CONCENTRARE, STĂRI DE 
ANXIETATE, STRESUL EMOȚIONAL ȘI OBOSEALĂ )

➢ CONTRIBUIE LA ÎMBUNĂTĂȚIREA STĂRII EMOȚIONALE ( COLINA )

➢ ÎMBUNĂTĂȚIREA FUNCȚIILOR COGNITIVE ( ATENȚIE, CONCENTRARE, 

MEMORARE )
➢ STIMULEAZĂ FUNCȚIA NEURONALĂ PRIN ACTIUNEA 

NEUROTRANSMIȚĂTOARE ( COLINA )

➢ ADJUVANT ÎN PERIOADELE DE SUPRASOLICITARE ( EFORT INTELECTUAL )
➢ CONTRIBUIE LA DEZVOLTAREA NORMALĂ A VEDERII ( 6 LUNI ȘI 18 LUNI )

➢ BENEFIC LA ÎNCEPEREA ACTIVITĂȚII PREȘCOLARE / ȘCOLARE

➢ ACȚIUNE POZITIVĂ ASUPRA SISTEMUL NERVOS CENTRAL

➢ ÎMBUNĂTĂȚIREA CALITĂȚII VIEȚII



ECHILIBRU COTIDIAN 

IMUNITATE

APĂRARE NATURALĂ

ECHILIBRU DIGESTIV

VITALITATE 

GUME DE MESTECAT

CREȘTERE ȘI 

DEZVOLTARE 

ARMONIOASĂ

Gama de produse: 




