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Halitil x 40 tabl do ssania
 

Cena: 11,99 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 40 tabl

Postać Tabletki do ssania

Producent NORIS PHARMA

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
substancja słodząca: ksylitol, cynk (mleczan cynku), substancja przeciwzbrylająca: sole magnezowe kwasów tłuszczowych, lewomentol,
aromat cytrynowy, ekstrakt z ziela tymianku, substancja słodząca: sukraloza.

1 tabletka zawiera:
Ekstrakt z tymianku 2 mg*
Mentol 6 mg*
Cynk 5 mg*
Ksylitol 0,47 mg*

* brak Referencyjnej Wartości Spożyci

Masa netto
Zawartość opakowania: 40 tabletek do ssania (brak masy netto na opakowaniu)

Charakterystyka

HALITIL tabletki do ssania przeznaczone dla osób z nieświeżym oddechem. Tabletki mają przyjemny, świeży smak i nie
zostawiają w ustach przykrego, metalicznego posmaku.
HALITIL to preparat, którego specjalnie dobrane składniki uzupełniają się wzajemnie, skutecznie pomagając w walce z
nieświeżym oddechem:

Ekstrakt z ziela tymianku odświeża oddech.
Mentol daje długotrwałe przyjemne uczucie świeżości, dodatkowo wspiera zdrowie dróg oddechowych.
Cynk pomaga zachować równowagę kwasowo-zasadową w organizmie, ponadto jony cynku reagują z lotnymi
związkami siarki.
Ksylitol – antybakteryjny, zdrowy zamiennik cukru naturalnego pochodzenia – pomaga w redukowaniu płytki bakteryjnej
oraz chroni zęby przed demineralizacją prowadzącą do próchnicy.
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Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.

Stosowanie
Dorośli: 1–3 tabletki dziennie. Ssać powoli, powstrzymać się od jedzenia i picia przez 30 minut po spożyciu tabletki

Przechowywanie
Przechowywać w temperaturze pokojowej, w sposób niedostępny dla małych dzieci. Chronić przed wilgocią i światłem.

Producent
NORIS Pharma AG
Gutenbergstrasse 1
CH-8002 Zürich, Switzerland
Informacja naukowa w Polsce
NORIS Polska sp. z o.o.
ul. Wołoska 22
02-675 Warszawa
Polska

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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