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OLIMP, Forstres, 30 tabletek
 

Cena: 23,97 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 30 tabletek

Postać tabletki powlekane

Producent OLIMP LABORATORIES

Rejestracja Suplement diety

Opis produktu
 

Opis

Forstres™ to suplement diety w postaci tabletek powlekanych zawierający kompozycję odpowiednio dobranych ekstraktów roślinnych,
wspomagających organizm w sytuacjach stresowych, dodatkowo uzupełniony w magnez i witaminę B6 ważnych w stanach zmęczenia i
znużenia.

Badania naukowe udowodniły, że:

ashwagandha (Withania somnifera L.) wykazuje działanie adaptogenne, wspomaga organizm w okresach napięcia nerwowego i
uczucia niepokoju, a tym samym zwiększa jego odporność na stres. Pomaga utrzymać równowagę emocjonalną i dobre samopoczucie,
wspomaga pamięć i zdolności uczenia się, a także utrzymanie zdolności psychicznych oraz fizycznych w warunkach osłabienia,
wyczerpania, zmęczenia organizmu oraz utraty koncentracji.
melisa (Melissa officinalis L.) działa odprężająco i relaksująco w stanach zniecierpliwienia, rozdrażnienia i napięcia emocjonalnego.
Pomaga utrzymać pozytywny nastrój i funkcje poznawcze, a także wspiera odpowiednią kondycję fizyczną i umysłową.
magnez pomaga w utrzymaniu prawidłowych funkcji psychologicznych i w prawidłowym funkcjonowaniu układu nerwowego, a także
przyczynia się do zmniejszenia uczucia zmęczenia i znużenia.
witamina B6 pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu nerwowego i utrzymaniu prawidłowych funkcji psychologicznych,
przyczynia się do zmniejszenia uczucia zmęczenia i znużenia.

Skład (1 tabletka):
Ekstrakt z liści 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 wartość spożycia.

Składniki: jabłczan magnezu, ekstrakt z liści melisy (Melissa officinalis L.), substancja wypełniająca – celuloza mikrokrystaliczna;
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ekstrakt ashwagandy KSM-66 (Withania somnifera L.), substancje glazurujące – alkohol poliwinylowy, glikol polietylenowy, talk;
substancja wypełniająca – sól sodowa karboksymetylocelulozy usieciowana; substancje przeciwzbrylające – sole magnezowe kwasów
tłuszczowych, dwutlenek krzemu; chlorowodorek pirydoksyny – witamina B6; barwniki – dwutlenek tytanu, błękit brylantowy FCF, tlenki i
wodorotlenki żelaza.

Zastosowanie:
Preparat przeznaczony: jako suplement diety przede wszystkim dla osób prowadzących intensywny tryb życia, żyjących w napięciu,
narażonych na stres życia codziennego.

Dawkowanie:
Zalecana dzienna porcja: 1 tabletka, najlepiej rano po posiłku lub inaczej po konsultacji z lekarzem. Tabletkę należy popić odpowiednią
ilością wody.

Nie należy przekraczać porcji zalecanej do spożycia w ciągu dnia.
Należy zachować ostrożność przy prowadzeniu samochodu i obsłudze urządzeń mechanicznych.
Preparat nie jest przeznaczony dla kobiet w ciąży.
Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety.
Zalecany jest zrównoważony sposób żywienia i zdrowy tryb życia.
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