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Forstres, 30 tabletek
 

cena: 21,61 PLN

Opis słownikowy

Opakowanie 30 tabl.

Postać tabletki

Producent OLIMP LABS

Rodzaj rejestracji suplement diety

Opis produktu
 

Suplement diety Forstres to po??czenie odpowiednio dobranych ekstraktów ro?linnych, wspomagaj?cych
organizm w sytuacjach stresowych. Preparat dodatkowo uzupe?niony jest w magnez i witamin? B6, które
wspomagaj? organizm w stanach zm?czenia i znu?enia.

Ekstrakt ashwagandy: wykazuje dzia?anie adaptogenne, wspomaga organizm w okresach napi?cia
nerwowego i uczucia niepokoju, a tym samym pomaga walczy? ze stresem i os?abieniem organizmu.
Zwi?ksza si?y witalne i poprawia prac? umys?u, koncentracj? i wspomaga pami??. 

Ekstrakt z li?ci melisy: przyczynia si? do zmniejszenia uczucia napi?cia i niepokoju, wspomaga
leczenie nerwicy.

Witamina B6: pomaga w stanach zm?czenia i znu?enia organizmu oraz w prawid?owym funkcjonowaniu
uk?adu nerwowego.

Magnez: pomaga w utrzymaniu prawid?owych funkcji psychologicznych i w prawid?owym funkcjonowaniu
uk?adu nerwowego, a tak?e przyczynia si? do zmniejszenia uczucia zm?czenia i znu?enia.

Wskazania
Przeznaczony dla osób prowadz?cych intensywny tryb ?ycia, nara?onych na stres.

Dawkowanie
Zalecana porcja: 1 tabletka, najlepiej rano po posi?ku lub inaczej po konsultacji z lekarzem. Popi? wod?.
Nie przekracza? zalecanej porcji do spo?ycia w ci?gu dnia. 
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Sk?ad
jab?czan magnezu, ekstrakt z li?ci melisy (Melissa officinalis L.), substancja wype?niaj?ca – celuloza
mikrokrystaliczna; ekstrakt ashwagandy KSM-66 (Withania somnifera L.), substancje glazuruj?ce – alkohol
poliwinylowy, glikol polietylenowy, talk; substancja wype?niaj?ca – sól sodowa karboksymetylocelulozy
usieciowana; substancje przeciwzbrylaj?ce – sole magnezowe kwasów t?uszczowych, dwutlenek krzemu;
chlorowodorek pirydoksyny – witamina B6; barwniki – dwutlenek tytanu, b??kit brylantowy FCF, tlenki i
wodorotlenki ?elaza.

Informacja ?ywieniowa 1 tabletka
Ekstrakt z li?ci melisy (Melissa officinalis L.) 320 mg
Ekstrakt ashwagandy KSM-66, 1,5% witanolidów (Withania somnifera L.) 50 mg
Magnez 75 mg (20%*)
Witamina B6 2,8 mg (200%*)

*RWS - referencyjna warto?? spo?ycia.

Przeciwwskazania
Nie stosowa? Olimp Forstres w przypadku nadwra?liwo?ci na którykolwiek sk?adnik preparatu.
Nie stosowa? u kobiet w okresie ci??y.

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