
 
Apteka internetowa MEDEST

Bratysławska 2a, Łódź
+48 503-027-892, 42 688 48 48

 
 

Olimp Forsen, kapsułki, 30 szt.
 

Cena: 38,49 zł

Opis słownikowy

Marka Olimp

Postać kapsułki

Producent Olimp Laboratories

Rejestracja Suplement diety

Substancja
czynna

Melisa, Teanina, Tryptofan

Opis produktu
 

Informacje podstawowe Olimp Forsen, kapsułki, 30 szt.

Forsen - suplement diety zawierający ekstrakty roślinne. Produkt przeznaczony dla osób dorosłych.

Skład Olimp Forsen, kapsułki, 30 szt.

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-aminomas?owy, ekstrakt szafranu (Crocus sativus L.), amid kwasu

nikotynowego – niacyna, chlorowodorek pirydoksyny - witamina B6, celuloza

mikrokrystaliczna - substancja wype?niaj?ca, stearynian magnezu – substancja

przeciwzbrylaj?ca, kapsu?ka (?elatyna – sk?adnik otoczki, barwnik: E 171).
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Sk?adniki 1 kapsu?ka % RWS*
Ekstrakt owsa zwyczajnego
(7% flawonów)

100 mg ---

Ekstrakt melisy (2% olejków
eterycznych)

50 mg ---

Ekstrakt z szyszek chmielu
zwyczajnego 10:1

50 mg ---

Ekstrakt szafranu (5%
krocyny)

30 mg ---

L-teanina 100 mg ---

L-tryptofan 100 mg ---

Kwas gamma-
aminomas?owy (GABA)

50 mg ---

Niacyna (witamina B3) 10 mg 62,5%

Witamina B6 1 mg 71%

Magnez 60 mg 16%

*% RWS -Referencyjna Warto?? Spo?ycia

Działanie Olimp Forsen, kapsułki, 30 szt.

Ekstrakt owsa zwyczajnego oraz melisa wpływają na zmniejszenie uczucia napięcia i niepokoju oraz wpływają na poprawę snu.

Ekstrakt szyszek chmielu wspiera układ nerwowego.

Ekstrakt szafranu wpływa na pozytywny nastrój oraz równowagę emocjonalną.

L-teanina, L-tryprofan, magnez oraz witaminy B3 i B6 wspomagają w prawidłowym funkcjonowaniu układu nerwowego oraz wpływają na
zmniejszenie uczucia zmęczenia i znużenia.

Dawkowanie Olimp Forsen, kapsułki, 30 szt.

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

Informacje dodatkowe Olimp Forsen, kapsułki, 30 szt.

Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji.
Dla utrzymania prawidłowego stanu zdrowia należy stosować zróżnicowaną dietę i prowadzić zdrowy tryb życia.
Suplement diety nie może być stosowany jak substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.
Przechowywać w temperaturze pokojowej.
Suplementy diety powinny być przechowywane w sposób niedostępny dla małych dzieci.
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