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Olimp KofAktin forte shot + żeń-szeń x 1 ampułka (25 ml)
 

Cena: 6,45 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 25 ml

Postać Płyny doustne

Producent OLIMP LABS

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
woda, syrop cukru inwertowanego, regulator kwasowości – cytryniany sodu, kwas cytrynowy, aromaty, kofeina bezwodna, ekstrakt z
korzenia żeń-szenia syberyjskiego (Eleutherococcus senticosus), ekstrakt z korzenia żeń-szenia koreańskiego (Korean Panax ginseng),
substancja zagęszczająca – sól sodowa karboksymetylocelulozy; substancje słodzące – acesulfam K, sukraloza; D-pantotenian wapnia
– kwas pantotenowy, chlorowodorek pirydoksyny – wit. B6, chlorowodorek tiaminy – tiamina (wit. B1), cyjanokobalamina – wit. B12,
substancja konserwująca – kwas sorbowy.

  Informacja żywieniowa 1 ampułka (25 ml)
Kofeina
 

150 mg

Ekstrakt żeń-szenia syberyjskiego
(Eleutherococcus senticosus) 0,8% eleuterozydów
 

100 mg

Ekstrakt żeń-szenia koreańskiego
(Korean Panax ginseng) 7% ginsenozydów
 

100 mg

Kwas pantotenowy
 

6 mg (100%*)

Witamina B6
 

1,4 mg (100%*)

Tiamina (wit. B1)
 

1,1 mg (100%*)

Witamina B12
 

2,5 μg (100%*)
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RWS - % referencyjnych wartości spożywczych

Masa netto
Objętość netto: 25 ml

Charakterystyka
Preparat przeznaczony jako suplement diety dla osób dorosłych dążących do utrzymania należytej sprawności umysłowej i fizycznej
oraz do zmniejszenia uczucia zmęczenia i znużenia. Szczególnie polecany osobom pracującym umysłowo, kierowcom, osobom
aktywnym fizycznie i uczącym się w celu poprawienia koncentracji i zwiększenia skupienia.

Przeciwwskazania
Produkt zawiera kofeinę; nie zaleca się stosowania u dzieci, kobiet w ciąży i u kobiet karmiących piersią (zawartość kofeiny: 600 mg/100
ml). Dodatkowo produkt nie jest wskazany dla kobiet planujących ciążę, w przypadku chorób układu krążenia lub w przypadku
nadwrażliwości na którykolwiek ze składników preparatu. W przypadku nadciśnienia lub przyjmowania leków, w tym także niektórych
leków bez recepty, m.in.: aspiryna, ibuprofen, naproksen czy leki uspokajające stosowanie preparatu zaleca się skonsultować z lekarzem.
Nie stosować łącznie z alkoholem, nie spożywać jednocześnie innych produktów zawierających kofeinę (np.: inne suplementy diety,
kawa). Nie stosować bezpośrednio przed snem lub w ciągu kilku godzin poprzedzających sen. Nie należy przekraczać spożycia 400 mg
kofeiny dziennie ze wszystkich źródeł i 200 mg kofeiny jednorazowo. Diabetycy stosujący leki przeciwcukrzycowe lub insulinę
stosowanie preparatu powinni skonsultować z lekarzem. Mogące pojawić się osad i krystalizacja są zjawiskami naturalnymi i nie
wpływają na jakość produktu.

Stosowanie
Zalecana dzienna porcja: 1 ampułka (25 ml). Sposób użycia: zawartość ampułki spożyć jednorazowo. Można popić dodatkowo wodą.
Przed użyciem wstrząsnąć.

Przechowywanie
Przechowywać w suchych pomieszczeniach, w temperaturze pokojowej, w szczelnie zamkniętych opakowaniach, chronić od wilgoci.
Przechowywać w sposób niedostępny dla małych dzieci.

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

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Plik wygenerowano: 24-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

http://www.aptekaotc.pl
mailto:bok@aptekaotc.pl
http://www.tcpdf.org
http://www.aptusshop.pl/

