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Auditon x 30 tabl powlekanych
 

Cena: 27,05 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 30 tabl powlekanych

Postać Tabletki

Producent SOLINEA

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp
Suplement diety Auditon w postaci tabletek powlekanych od Solinea jest produktem wspomagającym kondycję narządu słuchu. Na co
jest Auditon? Wskazaniem do stosowania suplementu diety jest wzbogacenie codziennej diety w składniki takie jak ekstrakt z miłorzębu
japońskiego i ekstrakt z nasion gryki, a także uzupełnienie codziennej podaży witamin z grupy B, melatoniny i magnezu. Jest on
rekomendowany szczególnie tym pacjentom, którzy zmagają się z problemami ze słuchem, w tym szczególnie z szumami usznymi.
Suplement diety uzupełnia podaż składników odżywczych i budulcowych komórek słuchowych. Składniki czynne w nim zawarte
przyczyniają się do poprawy mikrokrążenia, a poza tym do eliminacji procesów utleniania, a także wspomagają regenerację komórek
słuchowych. Dodatkowo działanie Auditon polega na przyczynianiu się do łatwiejszego zasypiania.

W opakowaniu znajduje się 30 tabletek powlekanych Auditon. W skład 1 tabletki powlekanej suplementu diety wchodzi 80 mg ekstraktu
z liści miłorzębu japońskiego oraz 200 mg ekstraktu z nasion gryki. Dodatkowo w składzie 1 tabletki Auditon znaleźć można 3 µg (12%
RWS) witaminy B12, 3 mg (214,3% RWS) witaminy B6, 1,4 mg (100% RWS) witaminy B2 oraz 2 mg (181,8% RWS) witaminy B1, a oprócz
tego 1 mg melatoniny oraz 100 mg (26,6% RWS) magnezu (z tlenku magnezu). Skład suplementu diety Auditon uzupełniają substancje
pomocnicze, do których można zaliczyć takie składniki jak celuloza mikrokrystaliczna, skrobia ziemniaczana, sól sodowa
karboksymetylocelulozy usieciowana, sole magnezowe kwasów tłuszczowych, dwutlenek krzemu, alkohol poliwinylowy, talk, glikol
polietylenowy, dwutlenek tytanu, monooleinian polioksyetylenosorbitolu (polisorbat 80), a także karmina i błękit brylantynowy FCF.

Suplement diety Auditon należy stosować zgodnie z zaleceniami producenta i w określonych przez niego dawkach. Rekomendowane
dawkowanie Auditon to 1 tabletka dziennie. Tabletki powlekane Auditon należy przyjmować w godzinach wieczornych, najlepiej przed
snem, popijając je odpowiednią ilością wody. Nie należy przyjmować większej dawki suplementu od wskazanej.

Suplement diety Auditon ma przeciwwskazania do stosowania, więc nie każdy powinien go przyjmować. Przeciwwskazaniem do
stosowania produktu jest nadwrażliwość na jakikolwiek z jego składników. W przypadku wystąpienia objawów nadwrażliwości po
zastosowaniu produktu należy zaprzestać dalszego korzystania z niego i zasięgnąć porady lekarza.

Tabletki powlekane Auditon są suplementem diety, więc jedynie w ten sposób należy z nich korzystać – nie powinny być zatem
traktowane jako zamiennik zbilansowanej diety i zdrowego trybu życia, ponieważ nie będą w stanie ich zastąpić. Suplement diety nie
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powinien być przyjmowany w dawkach większych niż wskazane. Przy przechowywaniu należy natomiast tak go zabezpieczyć, aby nie
był widoczny i dostępny dla dzieci. Suplement diety należy przechowywać w temperaturze pokojowej, chroniąc go przed wilgocią i
działaniem światła (w tym przed bezpośrednim działaniem słońca).

Składniki
Ekstrakt z nasion gryki (Fagopyrum Mill), tlenek magnezu, substancja wypełniająca: celuloza mikrokrystaliczna, wyciąg z liści miłorzębu
japońskiego (Gingko Biloba), substancja wypełniająca: skrobia ziemniaczana, nośnik: sól sodowa karboksymetylocelulozy usieciowana,
substancja przeciwzbrylająca: sole magnezowe kwasów tłuszczowych, substancja przeciwzbrylająca: dwutlenek krzemu, nośnik: alkohol
poliwinylowy, substancja przeciwzbrylająca: talk, chlorowodorek pirydoksyny, nośnik: glikol polietylenowy, cyjanocobalamina ,
chlorowodorek tiaminy, ryboflawina, barwnik: dwutlenek tytanu, melatonina, nośnik: monooleinian polioksyetylenosorbitolu (polisorbat
80), barwnik: karmina, błękit brylantynowy FCF.

1 tabletka zawiera:

Ekstrakt z liści miłorzębu japońskiego - 80 mg*
Ekstrakt z nasion gryki - 200 mg*
Witamina B12 - 3 µg (120% RWS)
Witamina B6 - 3 mg (214,3% RWS)
Witamina B2 - 1,4 mg (100% RWS)
Witamina B1 - 2 mg (181,8% RWS)
Melatonina - 1 mg*
Tlenek magnezu, w tym magnez - 100 mg (26,6% RWS)

* brak referencyjnej wartości spożywczej
RWS - % referencyjnych wartości spożywczych

Masa netto
21 g

Charakterystyka
Preparat Auditon to połączenie substancji takich jak ekstrakt z miłorzębu japońskiego, ekstrakt z nasion gryki, witaminy B12, B6, B2, B1,
melatonina i magnez. Preparat polecany w przypadku występowania szumów usznych.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.

Stosowanie
1 tabletkę popić odpowiednią ilością wody. Przyjmować wieczorem, przed snem.

Przechowywanie
Przechowywać w suchym, ciemnym miejscu, w temperaturze do 25°C. Chronić od światła i bezpośredniego działania słońca.
Przechowywać w sposób niedostępny dla małych dzieci.

Producent
Solinea Sp. z o.o. Sp.K
Elizówka 65, Hala 1
21-003 Ciecierzyn
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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