
 
Adapharm Sp. z o.o. - Miro Apteka

ul. Plac Mirowski 1, Warszawa
22 620 67 24

  

Audiocontrol, tabletki powlekane, 30 tabletek
 

Cena: 25,83 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 30 tabl.

Postać tabl.powl.

Producent TACTICA PHARMACEUTICALS SP. Z O.O.

Rejestracja Suplement diety

Opis produktu
 

Opis

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%).

Wartość odżywcza w jednej tabletce: wartość energetyczna – 4,272kJ/1,036kcal, białko – 0,0024g, węglowodany – 0,116g, w tym:
cukry – 0,0048g, tłuszcz – 0,008g, w tym: kwasy tłuszczowe nasycone – 0,0076g, sól – 0,0048g, błonnik – 0,2424. Zawartość
składników w jednej tabletce: witamina B1 – 1,1mg (100% ZDS), witamina B2 – 1,4mg (100% ZDS), witamina B6 – 5mg (357% ZDS),
witamina B12 – 0,0025mg (100% ZDS), witamina – 80mg (100% ZDS).
ZDS – zalecane dzienne spożycie.

Działanie
Kompozycja składników, które wspomogą odpowiednie funkcjonowanie narządu słuchu. Preparat audioCONTROL to wyciągi roślinne
wzbogacone witaminami z grupy B oraz witaminą C, a także diosminą i hesperydyną. Frakcja flawonowa (diosmina i hesperydyna)
pozyskane były z ekstraktu z pomarańczy, dodatkowo zostały poddane procesowi mikronizacji. Skład uzupełniają glikozydy flawonowe z
liści miłorzębu dwuklapowego, a także ruskogeniny z korzenia ruszczyka kolczastego. Witaminy z grupy B (B1, B2, B6, B12) oraz
witamina C wspierają funkcjonowanie układu nerwowego. Diosmina, hesperydyna, ruszczyk i miłorząb japoński wpływają korzystnie na
właściwe funkcjonowanie naczyń krwionośnych, tym samym na mikrocyrkulację krwi. Dodatkowo melatonina sprzyja szybszemu
zasypianiu.

Zastosowanie:
Dietetyczny środek spożywczy specjalnego przeznaczenia medycznego audioCONTROL przeznaczony do stosowania w postępowaniu
dietetycznym u osób, które borykają się z szumami usznymi. Odpowiedni dla każdego, kto chce zadbać o właściwe funkcjonowanie
narządu słuchu. Preparat dla osób dorosłych.

Informacje dodatkowe:
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Produkt przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci, w temperaturze pokojowej. Nie nadaje się do stosowania pozajelitowego, nie
może być traktowany jako jedyne źródło pożywienia.

Przeciwwskazania:
Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek składnik preparatu.

Sposób użycia
Należy przyjmować pod nadzorem lekarza. Dorośli, osoby w podeszłym wieku: o ile lekarz nie wskaże inaczej, zaleca się zażywać jedną
tabletkę wieczorem, najlepiej na krótko przed pójściem spać. Nie przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia.
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