
Bijsluiter 

 

We raden volwassenen vanaf 18 jaar aan om dagelijks 2 capsules in te nemen. De capsules kunnen op 

elk willekeurig moment van de dag worden ingenomen. Je kunt ze tegelijkertijd innemen of verspreid 

over de dag (bijvoorbeeld 1 in de ochtend en 1 in de avond). Belangrijk om niet op de capsules te 

kauwen en de capsules niet open te breken.  

 

Kinderen vanaf 12 jaar en jongvolwassenen kunnen de capsules ook gebruiken, maar in een lagere 

dosering van 1 capsule per dag.  

 

Als je weet dat je binnenkort in een situatie komt waar er sprake is van hard geluid, zoals bij een festival 

of een feest, raden wij aan om een dag van te voren te beginnen met het innemen van de capsules. 

Neem de capsules gedurende 6 dagen. Ben je vergeten om de capsules van te voren in te nemen? Begin 

dan zo snel mogelijk na de blootstelling van het harde geluid.  

 

Note: Wij adviseren rokers om hun arts te raadplegen over het nemen van vitamine E.  

 

Dosering en ingredienten: 

Een capsule bevat: 

Actief bestanddeel  Verbinding   Hoeveelheid Dosering ADH % 

• Vitamine E   DL-a-tocferylacetaat)   133,5 mg 1112.5% 

• Pro-vitamine A  Betacaroteen   9 mg  ** 

• Vitamine C   Calcium ascorbaat)  250 mg  312.5 %  

• Magnesium   Magnesiumoxide (MgO)  157.5 mg 41.74% 

 

* ADH = aanbevolen dagelijkse hoeveelheid volgens de Europese Richtlijn Etikettering 2008/100/EC (of 

Warenwetbesluit). 

** = geen ADH vastgesteld. 

 

Hulpstoffen 

Soja-olie geraffineerd (draagstof); Lecithine (emulgator); Glycerolmonostearaat, mono- en diglyceriden 

(stabilisator); Lime bone gelatine (omhulsel van softgel); Glycerol (weekmaker); Gezuiverd water 

(oplosmiddel); Titaandioxide in glycerol en Carmine cochenille (kleurstoffen). 

 

Kwaliteit 

De capsules worden geproduceerd volgens de farmaceutische normen van zuiverheid in 

overeenstemming met Good Manufacturing Practices. De werkzaamheid wordt gegarandeerd tot de 

uiterste houdbaarheidsdatum, die je op de verpakking kunt vinden.  

 

  



Gefinancieerd door de subsidies vanuit de overheid in Europa en Amerika. Werking is bewezen in 

toonaangevende laboratoria, gepubliceerd in peer-reviewed medical journals en beschermt door 5 

octrooien.   

 

Soundbites is veilig en is beschikbaar voor iedereen zonder recept.  

 

Bekijk alle onderzoeken met betrekking tot dit product op de website van Health Hearing Science. 

 


