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HALITOMIN tabl.do ssania 30 tabl.
 

Cena: 12,99 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 30 tabl.

Producent AFLOFARM FARMACJA POLSKA SP. Z O.O.

Rejestracja SUPLEMENT DIETY

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

O produkcie
Halitomin, tabletki do ssania, 30 szt.

Opis
Halitomin - suplement diety zawierający składniki wspomagające świeży oddech. Produkt przeznaczony dla osób dorosłych.

Składniki
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 rozsadzająca: sól sodowa karboksymetylocelulozy usieciowana, substancja słodząca:
aspartam, wyciąg z ziela tymianku, substancje słodzące: sukraloza, acesulfam K oraz sacharyny.

Składnik 1 tabletka % RWS* 2 tabletki % RWS* 3 tabletki % RWS*
Wyciąg z ziela tymianku 1 mg --- 2 mg --- 3 mg ---
Cynk (w postaci glukonianu) 5 mg 50% 10 mg 100% 15 mg 150%
Mentol 6 mg --- 12 mg --- 18 mg ---
*% RWS - Referencyjna Wartość Spożycia.

Zawiera źródło fenyloalaniny.

Właściwości składników
Wyciąg z ziela tymianku wpływa na odświeżenie oddechu.

Mentol wpływa na przyjemne uczucie w jamie ustnej i gardle.

Zalecane dzienne spożycie
Dorośli: 1 tabletka 3 razy dziennie.
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Po zastosowaniu należy powstrzymać się od jedzenia i picia przez 30 minut.

Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa
Spożycie w nadmiernych ilościach może mieć efekt przeczyszczający.
Uczulenie na którykolwiek ze składników preparatu. Nie stosować u osób chorych na fenyloketonurię.

Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji.
Dla utrzymania prawidłowego stanu zdrowia należy stosować zróżnicowaną dietę i prowadzić zdrowy tryb życia.

Suplement diety nie może być stosowany jak substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.
Przechowywać w temperaturze pokojowej.

Chronić od światła i wilgoci.
Suplementy diety powinny być przechowywane w sposób niedostępny dla małych dzieci

Uwaga: Przed użyciem zapoznaj się z informacjami zamieszonymi przez Producenta na opakowaniu dotyczącymi m in. sposobu
spożycia, składu, przeciwwskazań. Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety. Nie należy przekraczać
zalecanej do spożycia porcji w ciągu dnia. Przed zastosowaniem suplementu diety należy sprawdzić datę ważności podaną na
opakowaniu (etykiecie). Nie należy go stosować po terminie ważności. Przechowuj preparat w miejscu niedostępnym i niewidocznym
dla dzieci, zgodnie z wymogami producenta.

Producent
AFLOFARM
Partyzancka 133/151
Pabianice

 

Galeria
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