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TONE 120 tabl.
 

Cena: 105,78 PLN

Opis produktu
 

TONE 120 tabl.

Słuch to zdolność postrzegania dźwięków dzięki przetwarzaniu przez narząd słuchu drgań powietrza w impulsy nerwowe przekazywane
do mózgu. Tone™ to preparat o unikalnym składzie wspierający utrzymanie dobrego słuchu oraz redukujący szumy uszne.

Tone zawiera wyciąg z gryki, czarnej borówki, galangalu, miłorzębu i chmielu, a także magnez, witaminę C i niacynę. Miłorząb pomaga w
prawidłowym funkcjonowaniu ucha wewnętrznego, działa rozszerzająco na naczynia krwionośne, poprawiając krążenie krwi. Magnez
pomaga w utrzymaniu równowagi elektrolitowej – zdolności organizmu do przewodzenia impulsów elektrycznych, szczególnie istotnych
dla słuchu, równowagi, układu nerwowego i funkcjonowania mięśni. Magnez, witamina C i niacyna przyczyniają się do zmniejszenia
uczucia zmęczenia i znużenia.

Nie zawiera glutenu, jest bezpieczny dla osób z nietolerancją glutenu, celiakią lub chorobą autoimmunologiczną.
Nie zawiera nabiału, jest bezpieczny dla osób z nietolerancją laktozy lub alergią na produkty mleczne.
Nie zawiera produktów pochodzenia zwierzęcego.

Skład:
Minerały (cytrynian potasu, tlenek magnezu), substancje wypełniające (celuloza mikrokrystaliczna, fosforan dwuwapniowy, fosforan
trójwapniowy), wyciąg z gryki (Fagopyrum esculentum Moench.), wyciąg z czarnej borówki (Vaccinium myrtillus L.), wyciąg z chmielu
(Humulus lupulus L.), wyciąg z galangalu (Alpinia galangaHance.), substancja powlekająca (sole magnezowe kwasów tłuszczowych),
witamina (amid kwasu nikotynowego), substancja przeciwzbrylająca (karboksymetyloceluloza).

2 tabletki zawierają:
wyciąg z gryki (Fagopyrum esculentum Moench.), 5:1 odpowiadający 2000mg suszonych liści 400mg, wyciąg z czarnej borówki
(Vaccinium myrtillus L.), 5:1 odpowiadający 1000mg suszonych jagód 200mg, wyciąg z chmielu (Humulus lupulus L), 5:1 odpowiadający
500mg suszonych kwiatów 100mg, wyciąg z galangalu (Alpinia galanga Hance), 5:1 odpowiadający 200mg suszonego korzenia 40mg,
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niacyna 27mg (169%)*, magnez150mg (40%)*, potas 160mg (8%)*.
*RWS - Referencyjna Wartość Spożycia

Dawkowanie:
2 tabletki dziennie w trakcie posiłku.

Ostrzeżenia:
Należy skonsultować się z lekarzem przed zastosowaniem u kobiet w ciąży, karmiących piersią oraz osób cierpiących na alergie.
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