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Audiocontrol x 30 tabl
 

Cena: 29,75 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 30 tabl

Postać Tabletki

Producent TACTICA

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
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),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%).

Zawartość w 1 tabletce:

Wartość energetyczna: 4,272 kJ / 1,036 kcal
białko: 0,0024 g
węglowodany: 0,116 g

w tym cukry: 0,0048 g
tłuszcz: 0,008 g

w tym kwasy tłuszczowe nasycone: 0,0076
sól: 0,0048 g
błonnik: 0,2424 g
witamina B1: 1,1 - 100% RWS
witamina B2: 1,4 - 100% RWS
witamina B6: 5,0 - 357% RWS
witamina B12: 0,0025 - 100% RWS
witamina C: 80,0 - 100% RWS

RWS - % referencyjnych wartości spożywczych
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Masa netto
12 g

Charakterystyka
Audiocontrol przeznaczony jest do suplementacji diety u osób dorosłych, u których występują szumy uszne, oraz u wszystkich osób
dorosłych dbających o prawidłowe funkcjonowanie narządu słuchu.

Audiocontrol to preparat zawierający substancje pochodzenia roślinnego w postaci wyciągów ziołowych. Dodatkowo jest
wzbogacony w kompleks witamin z grupy B oraz witaminę C.
Zawiera zmikronizowaną frakcję flawonową – diosminę i hesperydynę – pozyskiwaną z ekstraktu z pomarańczy.
Jest bogaty w glikozydy flawonowe zawarte w ekstrakcie z liści miłorzębu dwuklapowego oraz ruskogeniny obecne w ekstrakcie
z korzenia ruszczyka kolczastego.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.

Stosowanie
Dorośli i osoby starsze - przyjmować jedną tabletkę dziennie wieczorem, na krótko przed snem lub wg wskazań lekarza.

Przechowywanie
Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C, w sposób niedostępny dla małych dzieci.

Producent
TACTICA Pharmaceuticals Sp. z o.o.
ul. Bankowa 4
44-100 Gliwice
Polska

Informacje dodatkowe
Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety ani zdrowego trybu życia. Nie należy
przekraczać zalecanej porcji produktu do spożycia w ciągu dnia. Suplementy diety powinny być przechowywane w sposób niedostępny
dla małych dzieci.
Przed zastosowaniem produktu sugerujemy zapoznanie się z dokładnymi informacjami podanymi na opakowaniu lub załączonej ulotce.
Służymy Państwu pomocą pod adresem bok@aptekaotc.pl.
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