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Audiocontrol, 30 tabletek powlekanych
 

Cena: 25,75 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 30 tabletek powlekanych

Postać tabletki powlekane

Producent TACTICA PHARMACEUTICALS SP. Z O.O.

Rejestracja Suplement diety

Opis produktu
 

Opis
Audiocontrol, suplement diety, polecany osobom dorosłym, w szczególności osobom dbającym o dobry słuch. Audiocontrol zawiera
połączenie substancji pochodzenia roślinnego w postaci wyciągów ziołowych.

Witamina C, B1, B2, B6, B12 pomaga utrzymać prawidłowy metabolizm energetyczny oraz prawidłowe funkcjonowanie układu
nerwowego.
Witamina C, B2, B6, B12 wspomaga zmniejszenie uczucia zmęczenia i znużenia.
Witamina C wspomaga prawidłową produkcję kolagenu w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania naczyń
krwionośnych.
Melatonina pomaga w skróceniu czasu potrzebnego na zaśnięcie.
Witamina C i B2 pomaga w ochronie komórek przed stresem oksydacyjnym.

Zastosowanie
Wsparcie prawidłowo funkcjonującego słuchu.

Zalecane spożycie
Dorośli i osoby starsze: 1 tabletka dziennie, wieczorem, na krótko przed snem.

Skład
Ekstrakt z pomarańczy (Citrus aurantium), witamina C (kwas L-askorbinowy), substancja wypełniająca: celuloza, ekstrakt z korzenia
ruszczyka (Ruscus aculeatus), ekstrakt z liści miłorzębu dwuklapowego (Ginkgo biloba), substancja spulchniająca: sól sodowa
karboksymetylocelulozy, substancja glazurująca: hydroksypropylometyloceluloza, substancja przeciwzbrylająca: sole magnezowe
kwasów tłuszczowych, witamina B6 (chlorowodorek pirydoksyny), barwnik: dwutlenek tytanu, substancja glazurująca: glikol
polietylenowy, substancja glazurująca: poliwinylopirolidon, witamina B2 (ryboflawina), witamina B1 (chlorowodorek tiaminy), melatonina,
substancja przeciwzbrylająca: dwutlenek krzemu, substancja glazurująca: guma arabska, barwnik: błękit patentowy V, substancja
przeciwzbrylająca: kwasy tłuszczowe, witamina B12 (cyjanokobalamina 0,1%).
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1 tabletka zawiera: witamina B1 1,1mg (100%)*, witamina B2 1,4mg (100%)*, witamina B6 5,0mg (100%)*, witamina B12 0,0025mg
(100%)*, witamina C 80,0mg (100%)*.*RWS - Referencyjna Wartość Spożycia

Przechowywanie

W suchym miejscu.
W temperaturze nieprzekraczającej 25°C.
W sposób niedostępnym dla małych dzieci.

Ostrzeżenia i środki ostrożności
Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników Audiocontrol.

Dodatkowe informacje

Suplement diety nie może być stosowany jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.
Zalecany jest zrównoważony sposób żywienia i zdrowy tryb życia.
Nie stosować po upływie terminu ważności.
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