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Olimp forsen x 30 kaps
 

Cena: 33,25 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 30 kaps

Postać Kapsułki

Producent OLIMP LABS

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
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-
aminomasłowy, ekstrakt szafranu (Crocus sativus L.), amid kwasu nikotynowego – niacyna, chlorowodorek pirydoksyny - wit. B6,
substancja wypełniająca - celuloza mikrokrystaliczna , substancja przeciwzbrylająca - stearynian magnezu , kapsułka (składnik otoczki -
żelatyna, barwnik: E 171).

Zawartość w 1 kapsułce

Ekstrakt owsa zwyczajnego (Avena sativa L.) (7% flawonów) -100 mg*
Ekstrakt melisy (Melissa officinalis L.) (2% olejków eterycznych) -50 mg*
Ekstrakt z szyszek chmielu zwyczajnego 10:1 (Humulus lupulus L.) -50 mg*
L-teanina -100 mg*
L-tryptofan -100 mg*
Kwas gamma-aminomasłowy (GABA) -50 mg*
Niacyna -10 mg (62,5% RWS)
Witamina B6 - 1 mg (71% RWS)
Magnez -60 mg (16% RWS)

RWS - % referencyjnych wartości spożywczych
* brak referencyjnej wartości spożywczej

Masa netto
30 kapsułek: 24,9g
Masa 1 kapsułki: 830 mg
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Charakterystyka
Przeznaczenie: Preparat przeznaczony jako suplement diety dla osób prowadzący intensywny tryb życia, dążących do uzyskania stanu
odprężenia, a dzięki temu łatwiejszego zasypiania.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.

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

Przechowywanie
Przechowywać w suchym miejscu, niedostępnym dla małych dzieci.

Producent
OLIMP LABORATORIES Sp. z o.o.
Nagawczyna 109 c
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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