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Olimp Forsen Forte SHOT 1 sztuka
 

Cena: 6,00 pln

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 30 kaps.

Postać kaps.

Producent OLIMP LABORATORIES

Rejestracja Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Olimp, Forsen Forte, Shot z zieloną herbatą, 25ml - opis produktu

Suplement diety w płynie zawierający melatoninę, ekstrakt melisy, witaminę B6, tiaminę oraz aminokwasy (L-tryptofan, L-teaninę).
Melatonina pomaga w skróceniu czasu potrzebnego na zaśnięcie (korzystne działanie występuje w przypadku spożycia 1mg melatoniny
krótko przed pójściem spać) oraz pomaga w łagodzeniu subiektywnego odczucia zespołu nagłej zmiany strefy czasowej (korzystne
działanie występuje w przypadku spożywania 0,5mg krótko przed pójściem spać pierwszego dnia podróży i przez kolejne kilka dni po
przybyciu do celu podróży). Melisa działa odprężająco i wyciszająco w stanach niepokoju i napięcia emocjonalnego oraz przyczynia się
do poprawy jakości snu. Witamina B6 jest ważna w stanach zmęczenia i znużenia organizmu oraz podobnie jak tiamina, pomaga w
prawidłowym funkcjonowaniu układu nerwowego.

Zastosowanie: suplementacja diety w składniki aktywne preparatu.

Zalecane spożycie: 1 ampułka dziennie.

Sposób użycia: ampułke spożyć 30 minut przed snem.

Składniki: woda, ekstrakt z liści melisy (Melissa officinalis L.), L-tryptofan, L-teanina, regulator kwasowości: kwas cytrynowy, aromat,
substancje słodzące: acesulfam K, sukraloza, clorowodorek pirydoksyny: witamina B6, chlorowodorek tiaminy: tiamina (wit. B1),
melatonina, substancja konserwująca: kwas sorbowy.

1 ampułka zawiera: melatonina 1mg, ekstrakt z liści melisy (Melissa officinalis L.) 200mg, L-tryptofan 100mg, L-teanina 100mg,
witamina B6 1,4mg (100%)*, tiamina 1,1mg (100%)*

*RWS- Referencyjna Wartość Spożycia.

Ważne wskazówki:
Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji.
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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, w temperaturze poniżej 25°C.
Produkt nie jest przeznaczony dla kobiet w ciąży, dzieci i młodzieży.
Produkt może nieznacznie wpływać na zdolność obsługi maszyn i zdolności prowadzenia pojazdów.
Nie łączyć ze spożywaniem alkoholu i z lekami, w tym roślinnymi, w szczególności zawierającymi walerianę.
Zawiera substancje słodzące: acesulfam K.

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