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Olimp Forsen Forte z Walerianą x 30 kaps
 

Cena: 23,05 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 60 kaps

Postać Kapsułki

Producent OLIMP LABS

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp
Suplement diety Olimp Forsen Forte z walerianą jest produktem na bazie ekstraktów roślinnych z dodatkiem niacyny, ryboflawiny i
witaminy B6. Preparat w postaci kapsułek przeznaczony jest dla osób dorosłych w stanach stresu i napięcia oraz problemami z
zasypianiem. Na co pomaga Olimp Forsen Forte z walerianą? Wskazaniem do stosowania suplementu jest chęć uzupełnienia diety o
składniki przyczyniające się do odprężenia i łatwiejszego zasypiania. W skład produktu wchodzą ekstrakty roślinne – w tym ekstrakt z
korzenia kozłka lekarskiego (waleriana), ekstrakt z koszyczka rumianku oraz ekstrakt z liści melisy. Przyczyniają się one do lepszego
komfortu psychofizycznego pacjenta i lepszego radzenia sobie ze stresem, sprzyjają odprężeniu, a oprócz tego wspomagają łatwiejsze
zasypianie i podnoszenie jakości snu. Skład produktu uzupełniono o niacynę, witaminę B2 i witaminę B6, które wspomagają pracę
układu nerwowego.

W opakowaniu znajduje się 30 kapsułek Olimp Forsen Forte z walerianą. W skład 1 kapsułki suplementu diety wchodzi 300 mg
ekstraktu z korzenia kozłka lekarskiego, 200 mg ekstraktu z liści melisy oraz 100 mg ekstraktu z koszyczka rumianku. Dodatkowo w
formule suplementu diety znaleźć można 16 mg (100% RWS) niacyny, 1,4 mg (100% RWS) ryboflawiny (witamina B2), a także 1,4 mg
(100% RWS) witaminy B6. Całość uzupełniają składniki pomocnicze, czyli celuloza mikrokrystaliczna, sole magnezowe kwasów
tłuszczowych, dwutlenek krzemu, żelatyna oraz barwnik E 171.

Należy przestrzegać dawkowania Olimp Forsen Forte z walerianą rekomendowanego przez producenta, chyba że lekarz je zmodyfikuje.
Zaleca się stosowanie 1 kapsułki Olimp Forsen Forte z walerianą na około ½ godziny przed planowanym snem i popijanie dużą ilością
wody. Pacjent nie powinien przyjmować większej dawki suplementu diety niż wskazana. Kapsułek Olimp Forsen Forte z walerianą nie
należy łączyć z alkoholem ani innymi lekami na bazie tych samych składników roślinnych.

Przyjęcie kapsułki Olimp Forsen Forte z walerianą może mieć wpływ na zdolność pacjenta do obsługi maszyn i prowadzenia pojazdów,
dlatego najlepiej unikać wykonywania tych czynności po jej zażyciu. Istnieją także przeciwwskazania do stosowania suplementu diety
Olimp Forsen Forte z walerianą. Nie jest rekomendowany pacjentom z nadwrażliwością na którykolwiek z jego składników. Suplement
diety nie powinien być podawany dzieciom, kobietom w ciąży i w okresie laktacji. Wyrób nie powinien być łączony z lekami stosowanymi
przy leczeniu padaczki lub działającymi uspokajająco, nasennie bądź przeciwlękowo.
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Suplementu diety Olimp Forsen Forte z walerianą nie można traktować jako zamiennika zdrowej diety i zdrowego trybu życia, gdyż w
żadnym wypadku ich nie zastąpi – choć może stanowić ich uzupełnienie. Produkt powinien być przechowywany w taki sposób, aby był
niewidoczny i niedostępny dla najmłodszych. Należy także zabezpieczyć go przed wilgocią i przechowywać w temperaturze pokojowej,
w szczelnie zamkniętym opakowaniu.

Składniki
ekstrakt z korzenia kozłka lekarskiego (Valeriana officinalis L.), ekstrakt z liści melisy (Melissa officinalis L.), ekstrakt z koszyczka
rumianku (Matricaria recutita L.), substancja wypełniająca: celuloza mikrokrystaliczna; amid kwasu nikotynowego: niacyna, substancje
przeciwzbrylające: sole magnezowe kwasów tłuszczowych, dwutlenek krzemu; chlorowodorek pirydoksyny: witamina B6, ryboflawina:
ryboflawina (wit. B2), kapsułka (składniki otoczki: żelatyna, barwnik: E 171).

1 kapsułka zawiera:

Ekstrakt z korzenia kozłka lekarskiego (Valeriana officinalis L.) 300 mg*
Ekstrakt z liści melisy (Melissa officinalis L.) 200 mg*
Ekstrakt z koszyczka rumianku (Matricaria recutita L.) *100 mg
Niacyna 16 mg (100%RWS)
Ryboflawina (wit. B2) 1,4 mg (100%RWS)
Witamina B6 1,4 mg (100%RWS)

* brak Referencyjnej Wartości Spożycia
RWS - Referencyjna Wartość Spożycia

Producent
OLIMP LABORATORIES Sp. z o. o.
Pustynia 84F
39-200 Dębica

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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