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Olimp Forsen Forte shot x 1 ampułka po 25 ml
 

Cena: 6,95 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 25 ml

Postać Ampułki

Producent OLIMP LABS

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

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 - 1 mg*
Ekstrakt z liści melisy (Melissa officinalis L.) - 200 mg*
L-tryptofan - 100 mg*
L-teanina - 100 mg*
Witamina B6 - 1,4 mg (100% RWS)
Tiamina (wit. B1) - 1,1 mg (100% RWS)

* brak referencyjnej wartości spożywczej
RWS - % referencyjnych wartości spożywczych

Masa netto
25 ml

Charakterystyka
Przeznaczenie: jako suplement diety dla osób długo zasypiających, jak również dla osób podróżujących, u których trudności z adaptacją
do zmiany strefy czasowej niekorzystnie wpływają na sen.

Przeciwwskazania
Produkt nie jest przeznaczony dla dzieci, młodzieży, kobiet w ciąży i w okresie karmienia piersią. Nie należy stosować produktu w
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przypadku nadwrażliwości na którykolwiek z jego składników. Suplement diety może nieznacznie negatywnie wpływać na zdolność
obsługi maszyn i zdolności prowadzenia pojazdów. Nie łączyć ze spożywaniem alkoholu i z lekami, w tym roślinnymi, w szczególności
zawierającymi walerianę.

Stosowanie
1 ampułka (25 ml). Sposób użycia: ampułkę spożyć w całości 30 minut przed snem lub inaczej po konsultacji z lekarzem. Przed użyciem
wstrząsnąć.

Przechowywanie
Przechowywać w sposób niedostępny dla małych dzieci.

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

Ważne informacje
Mogące pojawić się osad i krystalizacja są zjawiskami naturalnymi i nie wpływają na jakość produktu.

Informacje dodatkowe
Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety ani zdrowego trybu życia. Nie należy
przekraczać zalecanej porcji produktu do spożycia w ciągu dnia. Suplementy diety powinny być przechowywane w sposób niedostępny
dla małych dzieci.
Przed zastosowaniem produktu sugerujemy zapoznanie się z dokładnymi informacjami podanymi na opakowaniu lub załączonej ulotce.
Służymy Państwu pomocą pod adresem bok@aptekaotc.pl.
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