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OLIMP FORSEN 30 kaps.
 

Cena: 29,99 PLN

Opis słownikowy

Producent OLIMP

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Opis produktu
 

Olimp Forsen® to suplement diety zawierający kompleks ekstraktów roślinnych: owsa zwyczajnego, melisy, szyszek chmielu i szafranu.
Produkt marki Olimp Labs uzupełniony dodatkowo L-teaniną, L-tryptofanem, kwasem gamma-aminomasłowy (GABA) oraz witaminą B6,
niacyną i magnezem w postaci wysoko przyswajalnego chelatu aminokwasowego Albion™. Preparat wyprodukowany w nowoczesnym
Ośrodku Badawczo-Rozwojowym firmy farmaceutycznej Olimp Laboratories, powstał z myślą o osobach prowadzących intensywny tryb
życia, dążących do stanu odprężenia i łatwiejszego zasypiania.

Jak działa Olimp Forsen®?
wspiera w zmniejszeniu uczucia napięcia i niepokoju, które często mogą być przyczyną problemów z zasypianiem (ekstrakt owsa
zwyczajnego, ekstrakt melisy)
poprawia jakość snu, który jest istotny w przypadku regeneracji i prawidłowego funkcjonowania organizmu (ekstrakt owsa zwyczajnego,
ekstrakt melisy)
działa kojąco na układ nerwowy (ekstrakt szyszek chmielu)
pomaga osiągnąć równowagę emocjonalną i pozytywny nastrój (ekstrakt szafranu)
pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu nerwowego (niacyna, witamina B6, magnez - chelat Albion™)
przyczynia się do zmniejszenia uczucia zmęczenia i znużenia organizmu (niacyna, witamina B6, magnez - chelat Albion™)
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.), substancja wypełniająca – celuloza mikrokrystaliczna; amid kwasu
nikotynowego – niacyna, chlorowodorek pirydoksyny – wit. B6, substancja przeciwzbrylająca – sole magnezowe kwasów tłuszczowych;
kapsułka (składniki otoczki – żelatyna, barwnik: E 171).
Zalecana dzienna porcja: 1 kapsułka dziennie około jedną godzinę przed snem popijając dużą ilością wody.

Nie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia. Suplement diety nie może być stosowany jako substytut
zróżnicowanej diety. Zalecany jest zrównoważony sposób żywienia i zdrowy tryb życia.

Warunki przechowywania: przechowywać w suchych pomieszczeniach, w temperaturze pokojowej, w szczelnie zamkniętych
opakowaniach. Przechowywać w sposób niedostępny dla małych dzieci.
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