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OLIMP Forsen Forte z Walerianą *30 kaps.
 

Cena: 25,98 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 30 kaps.

Postać kaps.

Producent OLIMP LABORATORIES

Rejestracja Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Skład:  1 kaps. zawiera:

Ekstrakt z korzenia kozłka lekarskiego (Valeriana officinalis L.) - 300mg

Ekstrakt z liści melisy (Melissa officinalis L.) - 200mg

Ekstrakt z koszyczka rumianku (Matricaria recutita L.) - 100mg

Niacyna - 16mg (100%*)

Ryboflawina (wit. B2) - 1,4 mg (100%*)

Witamina B6 - 1,4 mg (100%*)

RWS – referencyjne wartosci spożycia
Opis produktu: Suplement diety zawierający kompozycje ekstraktów roślinnych wspomagających zdrowy sen, uzupełniony o niacynę,
ryboflawinę i witaminę B6.

*Waleriana (kozłek lekarski) wspiera dobre samopoczucie psychiczne w przypadku napięcia i stresu, pomaga w radzeniu sobie ze
stresem dnia codziennego, ułatwia zasypianie oraz pomaga w zachowaniu fizjologicznego snu.

*Melisa działa odprężająco i wyciszająco w stanach niepokoju i napięcia emocjonalnego, przyczynia sie do dobrego i spokojnego
wypoczynku oraz poprawy jakości snu. Rumianek wpływa na utrzymanie dobrego samopoczucia psychicznego i fizycznego, a także
wspomaga zdrowy sen. Niacyna, ryboflawina i witamina B6 pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu układu nerwowego oraz
przyczyniają sie do zmniejszenia uczucia zmęczenia i znużenia.
Wskazania:  dla osób dorosłych, dążących do uzyskania stanu odprężenia w sytuacjach stresu i napięcia, a dzięki temu łatwiejszego
zasypiania
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Sposób użycia:  soby dorosłe 1 kapsułka, najlepiej na około 30 minut przed snem lub inaczej po konsultacji z lekarzem. Kapsułkę należy
popić odpowiednia ilością wody (min. 100 ml). Nie należy przekraczać porcji zalecanej do spożycia w ciągu dnia. 
Status:  suplement diety

Suplement diety nie może być stosowany jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety i zdrowego trybu życia. Przechowywać w
temperaturze pokojowej, w suchym miejscu, w sposób niedostępny dla małych dzieci.
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