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OLIMP Forsen 30 kaps.
 

Cena: 23,90 pln

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 30 kaps.

Postać kaps.

Producent OLIMP LABORATORIES

Rejestracja Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Olimp, Forsen, 30 kapsułek

Forsen to suplement diety zawierający kompleks ekstraktów roślinnych, takich jak: ekstrakt szyszek chmielu, który pomaga w przypadku
trudności w zasypianiu, ekstrakt szafranu pomaga osiągnąć równowagę emocjonalną i pozytywny nastrój. Preparat wzbogacony
magnezem oraz witaminami B3 i B6, które pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu układu nerwowego oraz przyczyniają się do
zmniejszenia uczucia zmęczenia i znużenia. Zawiera również teaninę i tryptofan.

Zastosowanie: suplementacja diety w składniki aktywne preparatu.

Zalecane spożycie: 1 kapsułka dziennie około jedną godzinę przed snem popijając dużą ilością wody.

Składniki: diglicynian magnezu (chelat aminokwasowy magnezu Albion), L-teanina, L-tryptofan, ekstrakt owsa zwyczajnego (Avena
sativa L.), tlenek magnezu, ekstrakt melisy (Melissa officinalis L.), ekstrakt z szyszek chmielu zwyczajnego (Humulus lupulus L.), kwas
gamma-aminomasłowy, ekstrakt szafranu (Crocus sativus L.), amid kwasu nikotynowego – niacyna, chlorowodorek pirydoksyny - wit.
B6, celuloza mikrokrystaliczna - substancja wypełniająca, stearynian magnezu – substancja przeciwzbrylająca, kapsułka (żelatyna –
składnik otoczki, barwnik: E 171).

1 kapsułka zawiera: ekstrakt owsa zwyczajnego (Avena sativa L.) (7% flawonów) 100mg, ekstrakt melisy (Melissa officinalis L.) (2%
olejków eterycznych) 50mg, ekstrakt z szyszek chmielu zwyczajnego 10:1 (Humulus lupulus L.) 50mg, szafran uprawny (Crocus sativus
L.) 30mg, L-teanina 100mg, L-tryptofan 100mg, kwas gamma-aminomasłowy (GABA) 50mg, niacyna 10mg (62,5%)*, witamina B6 1mg
(71%)*, magnez 60mg (16%)*.

*RWS - Referencyjna Wartość Spożycia.

Przeciwwskazania: nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu. Nie zaleca się stosowania przez kobiety w okresie ciąży i
karmienia piersią. Nie stosować w okresie prowadzenia pojazdów i obsługi maszyn, nie łączyć ze spożywaniem alkoholu i lekami, w tym
roślinnymi.

Plik wygenerowano: 24-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

https://www.e-panaceum.eu
https://www.e-panaceum.eu/olimp-forsen-30-kaps.html
http://www.aptusshop.pl/


 
E-PANACEUM

ASNYKA 6C / 7, WIELICZKA
+48 12 444 52 72

 

Ważne wskazówki:
Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji.
Zrównoważony sposób żywienia i prawidłowy tryb życia jest ważny dla funkcjonowania organizmu człowieka.
Suplement diety nie może być stosowany jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.
Suplement diety powinien być przechowywany w sposób niedostępny dla małych dzieci.
Przechowywać w temperaturze pokojowej, w suchym miejscu, w szczelnie zamkniętych opakowaniach.
Korzystne działanie występuje w przypadku spożywania 0,5mg melantoniny krótko przed snem pierwszego dnia podróży i przez kolejne
kilka dni po przybyciu do celu podróży.

Producent:
OLIMP LABORATORIES Sp. z o.o.
Nagawczyna 109 c,
39-200 Dębica.
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