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Auditon, tabletki powlekane, 30 szt.
 

Cena: 30,79 zł

Opis słownikowy

Postać tabletki

Producent Solinea

Rejestracja Suplement diety

Substancja
czynna

Magnez, Melatonina, Miłorząb japoński, 
Witamina B1, Witamina B12, Witamina B2, 
Witamina B6

Opis produktu
 

Informacje podstawowe Auditon, tabletki powlekane, 30 szt.

Preparat Auditon to połączenie substancji czynnych takich jak ekstrakt z miłorzębu japońskiego, ekstrakt z nasion gryki, witaminy B12,
B6, B2, B1, melatonina i magnez. Melatonina pomaga w łagodzeniu subiektywnego odczucia zespołu nagłej zmiany strefy czasowej
(działanie występuje w przypadku spożywania 0,5 mg krótko przed pójściem spać pierwszego dnia podróży i przez kolejne kilka dni po
przybyciu do celu podróży) oraz pomaga w skróceniu czasu potrzebnego na zaśnięcie (korzystne działanie występuje w przypadku
spożycia 1 mg melatoniny krótko przed pójściem spać). Magnez oraz witaminy z grupy B zawarte w suplemencie diety przyczyniają się
do zmniejszenia uczucia zmęczenia i znużenia.

Skład Auditon, tabletki powlekane, 30 szt.

Ekstrakt z nasion gryki (Fogopyrum Mill), tlenek magnezu, substancja wype?niaj?ca:

celuloza mikrokrystaliczna, ekstrakt z li?ci mi?orz?bu japo?skiego (Glinko Biloba),

skrobia ziemniaczana, no?nik: sól sodowa karboksymetylocelulozy usieciowana,

substancja przeciwzbrylaj?ca: sole magnezowe kwasów t?uszczowych, dwutlenek

krzemu, no?nik: alkohol poliwinylowy, substancja przeciwzbrylaj?ca: talk,
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chlorowodorek pirydoksyny, no?nik: glikol poiletylenowy, cyjanocobalamina,

chlorowodorek tiaminy, ryboflawina, barwnik: dwutlenek tytanu, melatonina, no?nik:

monooleinian polioksyetylenosorbitolu (polisorbat 80), barwnik: karmina, b??kit

brylantowy FCF.

Sk?adniki 1 tabletka % RWS*
Ekstrakt z li?ci mi?orz?bu
japo?skiego

80 mg ---

Ekstrakt z nasion gryki 200 mg ---

Witamina B12
(cyjanokobalamina)

3 µg 120 %

Witamina B6
(chlorowodorek
pirydoksyny)

3 mg 214,3 %

Witamina B2 (ryboflawina) 1,4 mg 100 %

Witamina B1
(chlorowodorek tiaminy)

2 mg 181,8 %

Melatonina 1 mg ---

Tlenek magnezu

w tym:

Magnez

100 mg 26,6 %

 

---

*% RWS - Referencyjna Warto?? Spo?ycia.

Działanie Auditon, tabletki powlekane, 30 szt.

Auditon stanowi połączenie substancji takich jak: ekstrakt z miłorzębu japońskiego, ekstrakt z nasion gryki, witaminy B12, B6, B2, B1,
magnez i melatonina. Ekstrakt z liści miłorzębu japońskiego jest źródłem dużej ilości flawonoidów - bioaktywnych substancji o
dobroczynnym działaniu potwierdzonym badaniami naukowymi. Ekstrakt z nasion gryki zawiera łatwo przyswajalną, naturalną
lewoskrętną witaminę C, która wspiera prawidłową produkcję kolagenu zapewniając tym samym prawidłowe funkcjonowanie naczyń
krwionośnych. Witaminy B wystepujące w suplemencie diety Auditon - B12, B6 i B2 pomagają we właściwej produkcji oraz utrzymaniu
prawidłowego stanu czerwnonych krwinek. To sprawia, że mają pozytywny wpływ na mikrocyrkulację krwi. Witaminy B12, B6, B2 oraz
B1, poprzez regulowanie homeostazy, wspomagają prawidłowe funkcjonowanie układu nerwowego. Melatonina sprzyja skróceniu czasu
potrzebnego do zaśnięcia, co jest częstym problemem w przypadku występowania szumów usznych. Magnez zaś wspomaga
utrzymanie równowagi elektrolitowej i właściwe funkcjonowanie układu nerwowego, czyli czynników, które maja isotne znaczenie dla
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prawidłowego słyszenia.

Wskazania Auditon, tabletki powlekane, 30 szt.

Auditon jest suplementem diety polecanym wszystkim, którzy cierpią na uciążliwy problem szumów usznych oraz tym, którym zależy na
utrzymaniu dobrego słuchu. Preparat uzupełnia codzienną dietę w składniki wspomagające sprawne funkcjonowanie układu nerwowego
oraz krwionośnego. Sprawny układ nerwowy oraz odpowiedni przepływ krwi są bowiem niezbędne dla prawidłowego przekazywania
impulsów nerwowych i właściwego funkcjonowania aparatu słuchowego.

Dawkowanie Auditon, tabletki powlekane, 30 szt.

Dorośli: 1 tabletkę dziennie.

Tabletkę należy popić odpowiednią ilością wody, przyjmować wieczorem, przed snem.

Przeciwwskazania Auditon, tabletki powlekane, 30 szt.

Nie stosować w przypadku uczulenia na którykolwiek ze składników suplementu.

Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji.
Suplement diety nie może być stosowany jak substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.
Dla utrzymania prawidłowego stanu zdrowia należy stosować zróżnicowaną dietę i prowadzić zdrowy tryb życia.
Przechowywać w temperaturze pokojowej.
Chronić od światła i wilgoci.
Przechowywać w sposób niedostępny dla małych dzieci.

 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Plik wygenerowano: 24-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

https://www.e-medest.pl
http://www.tcpdf.org
https://www.aptusshop.pl/

