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Olimp halitofast x 30 tabl do ssania
 

Cena: 17,25 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 30 tabl do ssania

Postać Tabletki do ssania

Producent OLIMP LABS

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

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.

1 tabletka zawiera:

Cynk - 7,5 mg (75% RWS)
Ekstrakt z ziela tymianku (Thymus vulgaris L.) - 5 mg*

* brak referencyjnej wartości spożycia
RWS - % referencyjnych wartości spożywczych

Masa netto
Zawartość: 30 tabletek

Charakterystyka
Preparat przeznaczony dla osób dążących do utrzymania świeżego oddechu.

Przeciwwskazania
Nie zaleca się stosowania u kobiet w ciąży i dzieci do 12 roku życia lub w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników
produktu.

Stosowanie
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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Przechowywanie
Przechowywać w suchych pomieszczeniach, w temperaturze pokojowej, w szczelnie zamkniętych opakowaniach, chronić od wilgoci.
Przechowywać w sposób niedostępny dla małych dzieci.

Producent
OLIMP LABORATORIES Sp. z o. o.
Nagawczyna 109c
39-200 Dębica

Ważne informacje
Zawiera substancje słodzące.
Spożycie w nadmiernych ilościach może mieć efekt przeczyszczający. Możliwe występowanie przebarwień na produkcie jest zjawiskiem
naturalnym niewpływającym na jego jakość.

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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