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Forsen Forte, 30 kapsułek
 

cena: 30,90 PLN

Opis słownikowy

Opakowanie 30 kaps.

Postać kapsułki

Producent OLIMP LABS

Rodzaj rejestracji suplement diety

Opis produktu
 

Suplement diety Forsen Forte z melatonin? zawiera kompozycj? ekstraktów ro?linnych i melatoniny
korzystnie wp?ywaj?cych na proces zasypiania, dodatkowo uzupe?niony w magnez i witamin? B6 które
wspomagaj? organizm w stanach zm?czenia i znu?enia.

Melatonina: wytwarzana przez szyszynk?, nazywana jest hormonem snu, odpowiada za regulacje rytmu snu i
czuwania. Sprawdza si? u osób z zespo?em opó?nionej fazy snu, u osób pracuj?cych na zmiany lub cz?sto
zmieniaj?cych strefy czasowe.

Ekstrakt melisy: przyczynia si? do zmniejszenia uczucia napi?cia i niepokoju, wspomaga leczenie nerwicy oraz
bezsenno?ci. Poprawia jako?? snu.

Ekstrakt szyszek chmielu: utrudnia przenoszenie bod?ców do uk?adu nerwowego, hamuje czynno?? kory
mózgowej i wykazuje dzia?anie uspokajaj?ce i nasenne.

Ekstrakt ashwagandy pomaga utrzyma? równowag? emocjonaln? i dobre samopoczucie oraz wspomaga
zasypianie.

Wskazania
Przeznaczony dla osób prowadz?cych intensywny tryb ?ycia, osób podró?uj?cych (zmiany stref czasowych)
maj?cych problemy z odpr??eniem i ?atwym zasypianiem.

Dawkowanie
Zalecana porcja: 1 kapsu?ka, najlepiej na oko?o 30 minut przed snem lub inaczej po konsultacji z lekarzem.
Popi? wod?.
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Nie przekracza? zalecanej porcji do spo?ycia w ci?gu dnia. 

Sk?ad
ekstrakt z li?ci melisy (Melissa officinalis L.), sól magnezowa kwasu cytrynowego (cytrynian magnezu),
ekstrakt z szyszek chmielu zwyczajnego (Humulus lupulus L.), tlenek magnezu, ekstrakt ashwagandy KSM-66
(Withania somnifera L.), substancja wype?niaj?ca – celuloza mikrokrystaliczna, substancje przeciwzbrylaj?ce –
sole magnezowe kwasów t?uszczowych, dwutlenek krzemu; chlorowodorek pirydoksyny – wit. B6,
chlorowodorek tiaminy - wit. B1, melatonina, kapsu?ka (sk?adnik otoczki - ?elatyna, barwnik: E 171). 

Informacja ?ywieniowa 1 kapsu?ka
Ekstrakt z li?ci melisy (Melissa officinalis L.) 200 mg
Ekstrakt z szyszek chmielu zwyczajnego (Humulus lupulus L.) 120 mg
Ekstrakt ashwagandy KSM-66, 5% witanolidów 
(Withania somnifera L.)

50 mg

Melatonina 1 mg
Witamina B6 2,8 mg (200%**)
Witamina B1 2,2 mg (200%**)
Magnez (z cytrynianu magnezu i tlenku magnezu) 70 mg (18,7%**)

*RWS - referencyjna warto?? spo?ycia.

Przeciwwskazania
Nie stosowa? Olimp Forsen Forte w przypadku nadwra?liwo?ci na którykolwiek sk?adnik preparatu.
Nie zaleca si? stosowa? przez kobiety w okresie ci??y i karmienia piersi?.
Nie nale?y stosowa? w okresie prowadzenia pojazdów i obs?ugi maszyn, nie ??czy? ze spo?ywaniem alkoholu
i z innymi lekami, w tym ro?linnymi.

Producent
OLIMP LABORATORIES Sp. z o. o.
Pustynia 84F
39-200 D?bica
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