
 
Apteka Namex

ul. Serocka 3, Warszawa
+48 530 318 828

 

 

Halitomin, 30 tabletek do ssania
 

Cena: 11,87 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 30 tabletek do ssania

Postać tabletki do ssania

Producent AFLOFARM FARMACJA POLSKA SP. Z O.O.

Rejestracja Suplement diety

Wiek od 18 roku życia

Opis produktu
 

Opis
Halitomin, suplement diety w postaci tabletek do ssania. Składniki zawarte w tabletkach do ssania odświeżają oddech i pozwalają
utrzymać go w takim stanie na dłużej (wyciąg z ziela tymianku). Na dodatek pozostawiają przyjemne uczucie świeżości w ustach
(mentol).

Zastosowanie
Przeznaczony dla osób, które chcą pokonać problem nieświeżego oddechu.

Zalecane spożycie

Dorośli: do 3 tabletek do ssania dziennie.
Po zastosowaniu należy powstrzymać się od jedzenia i picia przez 30 minut

Skład
substancje słodzące: sorbitole oraz ksylitol, substancja wypełniająca: fosforany wapnia, glukonian cynku, substancja glazurująca: sole
magnezowe kwasów tłuszczowych, substancja przeciwzbrylająca: dwutlenek krzemu, substancja glazurująca: talk, regulator
kwasowości: kwas cytrynowy, mentol, substancja wypełniająca: sól sodowa karboksymetylocelulozy usieciowana, substancja słodząca:
aspartam, wyciąg z ziela tymianku, substancje słodzące: sukraloza, acesulfam K oraz sacharyny.

1 tabletka zawiera: Wyciąg z ziela tymianku 1 mg, Cynk (w postaci glukonianu) 5 mg (50%)*, Mentol 6 mg.
2 tabletki zawierają: Wyciąg z ziela tymianku 2 mg, Cynk (w postaci glukonianu) 10 mg (100%)*, Mentol 12 mg
3 tabletki zawierają: Wyciąg z ziela tymianku 3 mg, Cynk (w postaci glukonianu) 15 mg (150%)*, Mentol 18 mg

*% referencyjnej wartości spożycia

Przechowywanie
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Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, w temperaturze poniżej 25°C.
Chronić od światła i wilgoci.
Przechowywać w miejscu niedostępnym dla małych dzieci.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Nie stosować przy uczuleniu na którykolwiek ze składników produktu.
Zawiera źródło fenyloalaniny. Nie stosować u chorych na fenyloketonurię.
Spożycie w nadmiernych ilościach może mieć efekt przeczyszczający.

Dodatkowe informacje

Nie przekraczać zalecanej dziennej porcji do spożycia.
Suplement diety nie może być stosowany jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.
Dla zdrowia ważna jest zróżnicowana dieta oraz zdrowy tryb życia.
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