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Audiocontrol x 30 tabl
 

Cena: 29,15 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 30 g

Postać Tabletki

Producent TACTICA

Rodzaj rejestracji Dietetyczny środek spożywczy specjalnego
przeznaczenia medycznego

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp
Dietetyczny środek spożywczy specjalnego przeznaczenia medycznego Audiocontrol w postaci tabletek stosuje się w celu dbania o
funkcjonowanie narządu słuchu. Produkt oparty jest na składnikach roślinnych, w tym między innymi na ekstrakcie z pomarańczy i
ekstrakcie z miłorzębu dwuklapowego, a także na ekstrakcie z korzenia ruszczyka, a oprócz tego uzupełniono go o ważne dla organizmu
człowieka witaminy.

Na co jest Audiocontrol? Wskazaniem do stosowania produktu jest postępowanie dietetyczne u osób dorosłych, które zmagają się z
dolegliwościami szumów usznych. Dodatkowo produkt wskazany jest też dla innych pacjentów, którzy chcą zadbać o właściwe
funkcjonowanie narządu słuchu. W składzie tabletek znajdują się wyciągi ziołowe oraz kompleks witamin z grupy B, a także witamina C.
Ważnymi składnikami czynnymi produktu są diosmina i hesperydyna, które wchodzą w skład ekstraktu z pomarańczy. Dodatkowo 
wyrób Audiocontrol dostarcza do organizmu glikozydy flawonowe, które znajdują się w ekstrakcie z liści miłorzębu dwuklapowego.
Kolejnymi składnikami istotnymi dla funkcjonowania narządu słuchu są ruskogeniny, w które bogaty jest ekstrakt z korzenia ruszczyka
kolczastego. Składniki zawarte w produkcie wspomagają właściwą pracę naczyń krwionośnych, poza tym wspierają pracę układu
nerwowego.

W opakowaniu o masie netto 12 g znajduje się 30 tabletek Audiocontrol. W skład 1 tabletki wchodzi ekstrakt z pomarańczy; ekstrakt z
korzenia ruszczyka; ekstrakt z liści miłorzębu dwuklapowego; 80 mg (100% RWS) witaminy C; 1,1 mg (100% RWS) witaminy B1; 1,4 mg
(100% RWS) witaminy B2; 5,0 mg (357% RWS) witaminy B6 oraz 0,0025 mg (100% RWS) witaminy B12. Formułę dietetycznego środka
spożywczego specjalnego przeznaczenia medycznego uzupełniają składniki pomocnicze. Wśród nich należy wymienić takie składniki
jak celuloza, sól sodowa karboksymetylocelulozy, hydroksypropylometyloceluloza i sole magnezowe kwasów tłuszczowych, a także
dwutlenek tytanu, glikol polietylenowy, poliwinylopirolidon, melatonina, dwutlenek krzemu, guma arabska, błękit patentowy V oraz kwasy
tłuszczowe.

Podane przez producenta dawkowanie Audiocontrol powinno być przez pacjenta przestrzegane. Pacjentom dorosłym (włączając osoby
starsze) zaleca się przyjmowanie 1 tabletki Audiocontrol dziennie. Tabletkę powinno się połykać w godzinach wieczornych, najlepiej
bezpośrednio przed snem, chyba że lekarz zaleci inaczej.
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Dietetyczny środek spożywczy specjalnego przeznaczenia medycznego Audiocontrol w postaci tabletek również posiada 
przeciwwskazania do stosowania, więc nie każdy pacjent powinien z niego korzystać, nawet jeśli ma ku temu wyraźne potrzeby. 
Przeciwwskazaniem do stosowania tabletek Audiocontrol jest nadwrażliwość na którykolwiek z ich składników. Produkt poza tym
dedykowany jest pacjentom dorosłym, więc nie należy podawać go dzieciom. Audiocontrol jest dietetycznym środkiem spożywczym
specjalnego przeznaczenia medycznego, który nie powinien być traktowany jako wyłączne źródło pożywienia. Produkt wymaga
stosowania pod nadzorem lekarza, przy zachowaniu zbilansowanej diety i zdrowego trybu życia.

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), 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%).

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%*
witamina B2: 1,4 - 100%*
witamina B6: 5,0 - 357%*
witamina B12: 0,0025 - 100%*
witamina C: 80,0 - 100%*

*Dzienna referencyjna wartość spożycia (dla osób dorosłych)

Masa netto
12 g

Charakterystyka
Preparat przeznaczony do postępowania dietetycznego u osób dorosłych, u których występują szumy uszne oraz dla wszystkich osób
dbających o prawidłowe funkcjonowanie narządu słuchu.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na jakikolwiek składnik produktu.

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
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Stosować pod nadzorem lekarza. Produkt nie jest przeznaczony do stosowania pozajelitowego.
Służymy Państwu pomocą pod adresem bok@aptekaotc.pl.
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