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OLIMP Halitofast tabl.do ssania 30 tabl.
 

Cena: 13,95 PLN

Opis słownikowy

Opakowanie 30 tabl.

Producent OLIMP LABORATORIES

Opis produktu
 

O produkcie
Dla osób walczących z problemem nieświeżego oddechu*

Halitofast to preparat w postaci tabletek do ssania, zawierający cynk w postaci wysoko przyswajalnej formy chelatu aminokwasowego
oraz ekstrakt z ziela tymianku (Thymus vulgaris L.). Cynk pomaga w utrzymaniu prawidłowej równowagi kwasowo-zasadowej,
natomiast *ekstrakt z ziela tymianku wspiera utrzymanie świeżego oddechu i dodatkowo wpływa kojąco na gardło.

Informacja żywieniowa 1 tabletka 2 tabletki
Cynk 7,5 mg (75%*) 15 mg (150%*)
Ekstrakt z ziela tymianku (Thymus vulgaris L.) 5 mg 10 mg

*RWS - referencyjna wartość spożycia.

Składniki: substancja słodząca – sorbitole; diglicynian cynku (chelat aminokwasowy cynku Albion®) – cynk; aromaty, regulator
kwasowości – kwas cytrynowy; substancje słodzące – acesulfam K; substancja glazurująca – talk; ekstrakt z ziela tymianku (Thymus
vulgaris L.), substancja słodząca – ksylitol; substancja przeciwzbrylająca – sole magnezowe kwasów tłuszczowych, dwutlenek krzemu.

Zawiera substancje słodzące.

Przeznaczenie: dla osób dążących do utrzymania świeżego oddechu.

Uwaga: Nie zaleca się stosowania u kobiet w ciąży i dzieci do 12 roku życia lub w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze
składników produktu. Spożycie w nadmiernych ilościach może mieć efekt przeczyszczający. Możliwe występowanie przebarwień na
produkcie jest zjawiskiem naturalnym niewpływającym na jego jakość.

Zalecana dzienna porcja: w zależności od zapotrzebowania ssać 1-2 tabletki dziennie po posiłku. Po spożyciu tabletki należy
powstrzymać się od jedzenia i picia przez około 30 min.
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Nie należy przekraczać porcji zalecanej do spożycia w ciągu dnia.
Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety.
Zalecany jest zrównoważony sposób żywienia i zdrowy tryb życia.

PRODUCENT:
OLIMP LABORATORIES Sp. z o. o.
Pustynia 84F
39-200 Dębica

 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

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

http://www.tcpdf.org

