
 
Salutis Sp. z o.o.

Trześniowska 59i, Lublin
+48 605780782

 

 

Olimp Forsen Forte z melatoniną x 30 kaps.
 

Cena: 29,44 PLN

Opis słownikowy

Dawka 0,74 g

Opakowanie 30 kaps.

Postać kaps.

Producent OLIMP LABORATORIES

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

FORSEN FORTE z melatoniną działa uspokajająco i odprężająco. Przywraca zaburzony rytm dobowy i sprzyja zachowaniu równowagi
emocjonalnej. Ułatwia zasypianie i zwiększa jakość snu.

Skład:
ekstrakt z liści melisy (Melissa officinalis L.), sól magnezowa kwasu cytrynowego (cytrynian magnezu), ekstrakt z szyszek chmielu
zwyczajnego (Humulus lupulus L.), tlenek magnezu, ekstrakt ashwagandy (Withania somnifera L.), substancja wypełniająca – celuloza
mikrokrystaliczna, substancje przeciwzbrylające – sole magnezowe kwasów tłuszczowych, dwutlenek krzemu; chlorowodorek
pirydoksyny – witamina B6, chlorowodorek tiaminy - wit. B1, melatonina, kapsułka (żelatyna – składnik otoczki, barwnik: E 171).
1 kaps. zawiera: Ekstrakt z liści melisy (Melissa officinalis L.) 200 mg, Ekstrakt z szyszek chmielu zwyczajnego (Humulus lupulus L.) 120
mg, Ekstrakt ashwagandy, 1,5% witanolidów 50 mg, Melatonina 1 mg, Witamina B6 2,8 mg, Witamina B1 2,2 mg, Magnez (z cytrynianu
magnezu i tlenku magnezu) 70 mg

Działanie:
Suplement diety korzystnie wpływa na organizm, regulując jego rytm dobowy i rozładowując napięcia emocjonalne. Melatonina ułatwia
zasypianie oraz łagodzi subiektywne odczucia związane z zespołem nagłej zmiany strefy czasowej. Ekstrakt ashwagandy przyczynia się
do zachowania równowagi emocjonalnej i dobrego nastroju oraz przyśpiesza zasypianie. Ekstrakt melisy wykazuje właściwości
uspokajające i relaksujące, przynosząc ukojenie skołatanych nerwów i złagodzenie stanów napięcia emocjonalnego. Ekstrakt szyszek
chmielu posiada działanie kojące wobec systemu nerwowego. Preparat zdecydowanie podnosi jakość snu.

Przeciwwskazania:

nadwrażliwość na substancje składowe produktu
ciąża i okres karmienia piersią

Wskazania:
Zaleca się stosowanie produktu w celu uzyskania równowagi emocjonalnej i rozładowania napięć emocjonalnych. Szczególnie polecany
osobom z zaburzeniami snu oraz podróżującym, u których występują trudności z adaptacją do zmiany strefy czasowej objawiające się
negatywnym oddziaływaniem na sen.
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Dawkowanie:
Stosować doustnie w dawce wynoszącej 1 kaps./24h na 30 minut przed pójściem spać.

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką dołączoną do opakowania, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań
niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania i przechowywania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub
farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
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