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Olimp forsen forte z melatoniną x 30 kaps
 

Cena: 26,50 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 30 kaps

Postać Kapsułki

Producent OLIMP LABS

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp
Suplement diety Olimp Forsen Forte z melatoniną to preparat w postaci kapsułek, w skład którego wchodzi kompozycja ekstraktów
roślinnych oraz melatonina, magnez i witamina B1, a także witamina B6. Mogą stosować go osoby, które potrzebują odprężenia i mają
problemy z rytmem snu.

Na co pomaga Olimp Forsen Forte z melatoniną? Wskazaniem do stosowania suplementu jest chęć uzupełnienia zdrowej diety w
składniki przyczyniające się do łatwiejszego zasypiania. Może być pomocny między innymi w przypadku pacjentów podróżujących i
zmieniających strefy czasowe. W skład produktu wchodzi starannie dobrana kompozycja ekstraktów roślinnych, w tym ekstrakt z
szyszek chmielu, ekstrakt z Ashwagandhy oraz ekstrakt z liści melisy, które przyczyniają się do łatwiejszego zasypiania i zwiększania
komfortu nocnego wypoczynku. Skład uzupełnia porcja melatoniny, która przyczynia się do skrócenia czasu potrzebnego do zaśnięcia.
Dodatek magnezu i witamin z grupy B (witaminy B1 i B6) dodatkowo wspiera organizm w stanach zmęczenia, a oprócz tego wspomaga
pracę układu nerwowego.

W opakowaniu o masie netto 22,2 g znajduje się 30 kapsułek Olimp Forsen Forte z melatoniną. W skład 1 kapsułki wchodzi 200 mg
ekstraktu z liści melisy, 120 mg ekstraktu z szyszek chmielu zwyczajnego, 50 mg ekstraktu z Ashwagandhy (1,5% witanolidów), a oprócz
tego 1 mg melatoniny, 2,8 mg (200% RWS) witaminy B6, 2,2 mg (200% RWS) witaminy B1 oraz 70 mg (18,7% RWS) magnezu (w postaci
cytrynianu magnezu i tlenków cynku). Formułę suplementu diety uzupełniają składniki pomocnicze, czyli celuloza mikrokrystaliczna, sole
magnezowe kwasów tłuszczowych, dwutlenek krzemu, żelatyna oraz barwnik E 171. Suplement diety należy stosować zgodnie z
zaleceniami producenta i w dawkach przez niego rekomendowanych. Zalecane dawkowanie Olimp Forsen Forte z melatoniną to 1
kapsułka przyjmowana na około ½ godziny przed planowanym snem. Zaleca się popijanie kapsułek Olimp Forsen Forte wodą w
odpowiedniej ilości.

Zastosowanie produktu może mieć wpływ na zdolność pacjenta do obsługi maszyn i prowadzenia pojazdów, dlatego należy unikać
wykonywania tych czynności po przyjęciu suplementu diety. Oprócz tego nie zaleca się łączenia kapsułek Olimp Forsen Forte z
alkoholem oraz innymi lekami (również tymi na bazie składników roślinnych). Nie każdy pacjent powinien stosować suplement diety
Olimp Forsen Forte z melatoniną. Przeciwwskazania obejmują nadwrażliwość na jego składniki czynne lub pomocnicze. Nie zaleca się
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też, aby z suplementu diety korzystały pacjentki spodziewające się dziecka i karmiące piersią.

Suplement diety Olimp Forsen Forte z melatoniną nie zastąpi zbilansowanej diety oraz zdrowego trybu życia, więc nie należy go
traktować jako ich substytutu. Może natomiast je uzupełniać. Produkt wymaga odpowiedniego przechowywania. Najlepiej zabezpieczyć
go tak, aby był niewidoczny i niedostępny dla dzieci. Suplement diety najlepiej przechowywać w temperaturze pokojowej. Opakowanie
powinno być szczelnie zamknięte i zabezpieczone przed wilgocią.

Składniki
Ekstrakt z liści melisy (Melissa officinalis L.), sól magnezowa kwasu cytrynowego (cytrynian magnezu), ekstrakt z szyszek chmielu
zwyczajnego (Humulus lupulus L.), tlenek magnezu, ekstrakt ashwagandhy (Withania somnifera L.), substancja wypełniająca – celuloza
mikrokrystaliczna, substancje przeciwzbrylające – sole magnezowe kwasów tłuszczowych, dwutlenek krzemu; chlorowodorek
pirydoksyny – witamina B6, chlorowodorek tiaminy - wit. B1, melatonina, kapsułka (składnik otoczki - żelatyna , barwnik: E 171).

Producent
Olimp Laboratoriies Sp. z o.o. PL-39-200 Dębnica, Nagawczyna 109C

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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