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Halitomin x 30 tabl do ssania
 

Cena: 11,65 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 30 tabl do ssania

Postać Tabletki do ssania

Producent AFLOFARM

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp
Suplement diety Halitomin w postaci tabletek do ssania jest produktem przeznaczonym dla osób, które zmagają się z problemem
nieświeżego oddechu. Wyrób od Aflofarm przeznaczony jest dla pacjentów dorosłych. Na co jest Halitomin? Wskazaniem do
stosowania suplementu diety jest halitoza. Jest to dolegliwość objawiająca się nieprzyjemnym zapachem z ust. Suplement diety
przyczynia się do łatwiejszego utrzymania świeżego oddechu przez dłuższy czas. W skład tabletek Halitomin wchodzą składniki
aktywne, które przyczyniają się do odświeżenia oddechu, a także wspomagają utrzymanie świeżego oddechu na dłuższy czas,
pozostawiając jednocześnie w jamie ustnej uczucie świeżości. Wyciąg z ziela tymianku przyczynia się do długotrwałego odświeżenia
oddechu, a dzięki zawartości mentolu tabletki Halitomin pozostawiają przyjemne uczucie w jamie ustnej.

W opakowaniu znajduje się 30 tabletek do ssania Halitomin. W skład 1 tabletki wchodzi 1 mg wyciągu z ziela tymianku, 5 mg (50%
RWS) cynku (w postaci glukonianu), a także 6 mg mentolu. Odpowiednio w 3 tabletkach (maksymalna dawka dobowa suplementu diety)
znajdują się 3 mg wyciągu z ziela tymianku, 15 mg (150% RWS) cynku (w postaci glukonianu), a poza tym 18 mg mentolu. Formułę
suplementu diety uzupełniają składniki pomocnicze, wśród których należy wymienić sorbitole i ksylitol, fosforany wapnia, a dodatkowo
sole magnezowe kwasów tłuszczowych i dwutlenek krzemu. Oprócz tego receptura zawiera talk, kwas cytrynowy, sól sodową
karboksymetylocelulozy usieciowaną, a także aspartam, sukralozę, acesulfam K i sacharyny.

Suplement diety należy stosować zgodnie z zaleceniami producenta oraz w dawkach przez niego wskazanych. Rekomendowane 
dawkowanie Halitomin to 3 tabletki do ssania dziennie, przyjmowane w odpowiednich odstępach czasowych. Nie należy przekraczać
wskazanej dawki dziennej suplementu, ponieważ może to wywołać efekt przeczyszczający. Tabletka przeznaczona jest do ssania – nie
należy jej rozgryzać czy połykać w całości. Ważne również, aby po zastosowaniu tabletki Halitomin pacjent powstrzymał się od
spożywania posiłków i picia płynów na minimum ½ godziny.

Nie każdy pacjent powinien korzystać z suplementu diety Halitomin. Przeciwwskazania obejmują nadwrażliwość na jego składniki
czynne lub pomocnicze. W przypadku pojawienia się objawów nadwrażliwości po przyjęciu preparatu należy zrezygnować z jego
dalszego stosowania i skonsultować się z lekarzem. Przeciwwskazaniem do stosowania tabletek Halitomin jest też fenyloketonuria,
ponieważ wyrób zawiera źródło fenyloalaniny. Suplement diety przeznaczony jest dla pacjentów dorosłych i nie należy podawać go

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

http://www.aptekaotc.pl
http://www.aptekaotc.pl/halitomin-x-30-tabl-do-ssania.html
http://www.aptusshop.pl/


 
SK-FARM II Sp. z o.o. - Apteka Internetowa

ul. Kleeberga 34, Białystok
+48 42 279 41 31

 

dzieciom.

Suplement diety Halitomin nie może zastąpić zdrowej diety i aktywnego trybu życia, więc nie należy traktować go jako ich substytutu.
Produkt może natomiast je uzupełniać, ale nie należy przekraczać maksymalnej dziennej dawki suplementu diety określonej przez
producenta. Wyrób trzeba też prawidłowo przechowywać, należy zabezpieczyć go w taki sposób, aby nie miały do niego dostępu dzieci.

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 ziela tymianku, substancje słodzące: sukraloza, acesulfam K oraz sacharyny.

1 tabletka do ssania zawiera:

Wyciąg z ziela tymianku - 1 mg*
Cynk (w postaci glukonianu) - 5 mg (50% RWS)
Mentol - 6 mg*

* brak referencyjnej wartości spożycia
RWS - % referencyjnych wartości spożywczych

Masa netto
Zawartość: 30 tabletek do ssania (brak masy netto na opakowaniu)

Charakterystyka
Halitomin to suplement diety przeznaczony dla osób borykających się z problemem halitozy, czyli nieświeżego oddechu.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.

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

Przechowywanie
Przechowywać w temperaturze pokojowej, w sposób niedostępny dla małych dzieci.

Producent
Aflofarm Farmacja Polska Sp. z o.o., 95-200 Pabianice, ul. Partyzancka 133/151

Ważne informacje
Spożycie w nadmiernych ilościach może mieć efekt przeczyszczający.

Informacje dodatkowe
Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety ani zdrowego trybu życia. Nie należy
przekraczać zalecanej porcji produktu do spożycia w ciągu dnia. Suplementy diety powinny być przechowywane w sposób niedostępny
dla małych dzieci.
Przed zastosowaniem produktu sugerujemy zapoznanie się z dokładnymi informacjami podanymi na opakowaniu lub załączonej ulotce.
Służymy Państwu pomocą pod adresem bok@aptekaotc.pl.
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