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Olimp Stress Control, kapsułki, 30 szt.
 

Cena: 33,19 zł

Opis słownikowy

Marka Olimp

Postać kapsułki

Producent Olimp Laboratories

Rejestracja Suplement diety

Substancja
czynna

Ashwaganda, Maca, Różaniec górski, 
Teanina

Opis produktu
 

Informacje podstawowe Olimp Stress Control, kapsułki, 30 szt.

Stress Control - suplement diety zawierający w swoim składzie kompleks standaryzowanych ekstraktów roślinnych. Preparat
przeznaczony dla osób dorosłych.

Skład Olimp Stress Control, kapsułki, 30 szt.

ADAPTOGEN BLEND (ekstrakt ró?e?ca górskiego, ekstrakt traganka chi?skiego,
ashwaganda, ekstrakt z korzenia ?e?-szenia syberyjskiego, ekstrakt z korzenia Maca,
L-teanina), tlenek magnezu, D-pantotenian wapnia (kwas pantotenowy),
chlorowodorek pirydoksyny (witamina B6), celuloza mikrokrystaliczna – substancja
wype?niaj?ca, stearynian magnezu - substancja przeciwzbrylaj?ca, kapsu?ka (?elatyna
– sk?adnik otoczki, barwnik: E171).

Sk?adniki 1 kapsu?ka % RWS* 3 kapsu?ki % RWS*
Ekstrakt 100 mg --- 300 mg ---
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ró?e?ca
górskiego
(Rhodiola
rosea L.)

Ekstrakt
traganka
chi?skiego
(Astragalus

 L.)

100 mg --- 300 mg ---

Ashwaganda
(Withania
somnifera)

66,6 mg --- 200 mg ---

Ekstrakt ?e?-
szenia
syberyjskiego
(
Eleutherococcu
s senticosus)

33,3 mg --- 100 mg ---

Ekstrakt
korzenia Maca
4:1 (Lepidium
meyenii)

33,3 mg --- 100 mg ---

L-teanina 33,3 mg --- 100 mg ---

Magnez 100 mg 26,6% 300 mg 80%

Kwas
pantotenowy

30 mg 500% 90 mg 1500%

Witamina B6 16,6 mg 1185% 50 mg 3571%

*% RWS - Referencyjna Warto?? Spo?ycia.

Działanie Olimp Stress Control, kapsułki, 30 szt.

Ekstrakt różeńca górskiego wspiera sprawność fizyczną i umysłową, wspomaga odporność na stres fizyczny i psychiczny.

Traganek chiński wspomaga pracę układu odpornościowego, wspiera naturalną odporność organizmu na szkodliwe czynniki
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zewnętrzne.

Ashwaganda wspomaga utrzymać równowagę emocjonalną, wspiera pamięć i koncentrację, wspomaga zdolności psychiczne i fizyczne
w warunkach osłabienia, wyczerpania i zmęczenia.

Żeń-szeń syberyjski wspomaga uzyskać optymalną aktywność umysłową, wspomaga zdolności fizyczne i umysłowe w przypadkach
osłabienia i zmęczenia.

Korzeń Maca wspomaga wydajność fizyczną i psychiczną.

Magnez wspomaga utrzymać prawidłowe funkcje psychologiczne i wpływa na prawidłowe funkcjonowanie układu nerwowego.

Kwas pantotenowy wspomaga utrzymać sprawność umysłową na prawidłowym poziomie

Witamina B6 wspomaga prawidłowe funkcjonowanie układu nerwowego oraz wpływa na utrzymanie prawidłowych funkcji
psychologicznych.

Dawkowanie Olimp Stress Control, kapsułki, 30 szt.

Dorośli: 1 kapsuła 3 razy dziennie.

Informacje dodatkowe Olimp Stress Control, 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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