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Audiocontrol zawroty, głowa, krążenie 30 tabletek
 

cena: 23,99 PLN

Opis słownikowy

Czas dostawy 2-5 dni

Opakowanie 30 tabletek

Postać Tabletki

Producent Tactica

Rejestracja suplement diety

Substancja
czynna

ginkgo biloba

Zastosowanie Pamięć

Opis produktu
 

Opis

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

Wskazania

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

Działanie

Składniki preparatu Audiocontrol:

miłorząb japoński, diosmina, hesperydyna, ruszczyk, witamina C – wspomagają prawidłowe funkcjonowanie naczyń krwionośnych w
tym mikrocyrkulację krwi

witamina B1, witamina B2, witamina B6, witamina B12, witamina C – wspomagają prawidłowe funkcjonowanie układu nerwowego

melatonina – pomaga w skróceniu czasu potrzebnego na zaśnięcie.

Audiocontrol to preparat zawierający połączenie substancji 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.

Zalecana do spożycia dzienna porcja
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Dorośli i osoby starsze: przyjmować 1 tabletkę dziennie wieczorem, na krótko przed snem lub wg wskazań lekarza.

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%).

Uwagi do stosowania

Stosować pod nadzorem lekarza.

Produkt jest przeznaczony dla osób dorosłych.

Produkt nie jest przeznaczony do stosowania pozajelitowego.

Nie może być stosowany jako jedyne źródło pożywienia.

Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników.

Sposób przechowywania25°C

Producent / Podmiot odpowiedzialny: TACTICA
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