
suplement diety

SPOKOJNY SEN I DOBRE SAMOPOCZUCIE

Opakowanie Cena 

30 kapsułek 28.68 zł  

  OPIS 

SPOKOJNY SEN I DOBRE SAMOPOCZUCIE

Forsen® to suplement diety zawierający kompleks ekstraktów roślinnych, takich jak: ekstrakt owsa
zwyczajnego oraz melisy przyczyniających się do zmniejszenia uczucia napięcia i niepokoju (będących
często przyczyną problemów z zasypianiem) oraz poprawiających jakość snu, niezbędnego do
regeneracji i prawidłowego funkcjonowania organizmu. Ekstrakt szyszek chmielu działa kojąco na
układ nerwowy, ekstrakt szafranu pomaga osiągnąć równowagę emocjonalną i pozytywny nastrój.
Preparat wzbogacono L-teaniną, L-tryptofanem, a także magnezem oraz witaminami B3 i B6, które
pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu układu nerwowego oraz przyczyniają się do zmniejszenia
uczucia zmęczenia i znużenia organizmu.

Gdy sen to problem...

Występowanie bezsenności jest znaczne, w Polsce – jak wynika z badań – problem ten dotyka ok. 10
procent społeczeństwa. Okresowe problemy ze snem stwierdza się u 40-50% dorosłej populacji. Stres,
intensywny tryb życia, problemy zawodowe lub osobiste – to główne przyczyny zaburzeń snu. Mogą
one dotyczyć trudności w zasypianiu, utrzymaniu snu lub zbyt wczesne budzenie. Zaburzenia te mogą
prowadzić do znacznie gorszego samopoczucia oraz zaburzeń funkcjonowania w życiu codziennym.

  SKŁAD 
Informacja żywieniowa 1 kapsułka %ZDS*

Ekstrakt owsa zwyczajnego (Avena sativa L.) (7% flawonów) 100 mg #

Ekstrakt melisy (Melissa officinalis L.) (2% olejków eterycznych) 50 mg #

Ekstrakt z szyszek chmielu zwyczajnego 10:1 (Humulus lupulus L.) 50 mg #

Ekstrakt szafranu (Crocus sativus L.) (5% krocyny) 30 mg #

L-teanina 100 mg #

L-tryptofan 100 mg #

Kwas gamma-aminomasłowy (GABA) 50 mg #



Niacyna 10 mg 62,5%

Witamina B6 1 mg 71%

Magnez 60 mg 16%

*%ZDS - procent realizacji zalecanego dziennego spożycia.

Składniki: diglicynian magnezu (chelat aminokwasowy magnezu Albion®), L-teanina, L-tryptofan,
ekstrakt owsa zwyczajnego (Avena sativa L.), tlenek magnezu, ekstrakt melisy (Melissa officinalis
L.), ekstrakt z szyszek chmielu zwyczajnego (Humulus lupulus L.), kwas gamma-aminomasłowy,
ekstrakt szafranu (Crocus sativus L.), amid kwasu nikotynowego – niacyna, chlorowodorek
pirydoksyny - wit. B6, celuloza mikrokrystaliczna - substancja wypełniająca, stearynian magnezu –
substancja przeciwzbrylająca, kapsułka (żelatyna – składnik otoczki, barwnik: E 171).

  PRZEZNACZENIE 

Przeznaczenie: Preparat przeznaczony jako suplement diety dla osób prowadzący intensywny tryb
życia, dążących do uzyskania stanu odprężenia, a dzięki temu łatwiejszego zasypiania.

  DAWKOWANIE 
Zalecana dzienna porcja: 1 kapsułka dziennie około jedną godzinę przed snem popijając dużą
ilością wody.

Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji do spożycia w ciągu dnia.
Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety.
Zalecany jest zrównoważony sposób żywienia i zdrowy tryb życia.


