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Auditon, 30 tabletek zawroty, głowa, krążenie
 

cena: 21,99 PLN

Opis słownikowy

Czas dostawy 2-5 dni

Opakowanie 30 tabletek

Postać Tabletki

Producent UNIWER

Rejestracja suplement diety

Zastosowanie Pamięć

Opis produktu
 

Opis

Auditon jest suplementem diety polecanym wszystkim, którzy cierpią na uciążliwy problem szumów usznych oraz tym, którym zależy na
utrzymaniu dobrego słuchu. Preparat uzupełnia codzienną diete w skadniki wspomagające sprawne funkcjonowanie ukadu nerwowego
oraz krwionośnego.

Wskazania

Suplementacja diety w składniki zawarte w preparacie.

Działanie

Witamina B1 (tiamina) - przyczynia się do utrzymania prawidłowego metabolizmu energetycznego oraz pomaga w prawidłowym
funkcjonowaniu układu nerwowego i serca
Witamina B2 (ryboflawina) - pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu nerwowego oraz w utrzymaniu prawidłowego stanu
czerwonych krwinek
Witamina B6 - przyczynia się do utrzymania prawidłowego metabolizmu homocysteiny, białka i glikogenu oraz w utrzymaniu
prawidłowych funkcji psychologicznych, wspiera prawidłowe działanie układu nerwowego, przyczynia się do zmniejszenia uczucia
zmęczenia i znużenia oraz do regulacji aktywności hormonalnej
Witamina B12 - przyczynia się do utrzymania prawidłowego metabolizmu energetycznego, pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu
układów odpornościowego i nerwowego oraz w produkcji czerwonych krwinek,
Magnez - przyczynia się do zmniejszenia uczucia zmęczenia i znużenia, pomaga w utrzymaniu równowagi elektrolitowej, prawidłowym
funkcjonowaniu mięśni, układu nerwowego i utrzymaniu prawidłowych funkcji psychologicznych, a także zdrowych kości i zębów

Zalecana do spożycia dzienna porcja

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

Skład

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.

Uwagi do stosowania

Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.
W okresie ciąży i karmienia piersią przed zastosowaniem należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Sposób przechowywania: poniżej 25°C

Producent / Podmiot odpowiedzialny: SOLINEA
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