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Rodzina Zdrowia Halitabs x 24 tabl do ssania
 

Cena: 10,55 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 24 tabl do ssania

Postać Tabletki do ssania

Producent SILESIAN PHARMA

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
substancje wypełniające: sorbitole, ksylitol; aromat: naturalny aromat miętowy; ekstrakt z ziela tymianku Thymus vulgaris, DER 4:1;
cytrynian cynku; substancje słodzące cyklaminiany, sacharyny; substancja przeciwzbrylająca: poliwinylopirolidon; kwas cytrynowy.
Produkt może zawierać laktozę (z mleka).

1 tabletka zawiera:

Cynk - 5 mg (50% RWS)
Ekstrakt z ziela tymianku - 2 mg*

* brak referencyjnej wartości spożywczej
RWS - % referencyjnych wartości spożywczych

Masa netto
Zawartość opakowania: 24 tabletki do ssania (brak masy netto na opakowaniu)

Charakterystyka
Suplement diety przeznaczony dla osób dorosłych , dbających o utrzymanie świeżego oddechu. Regularnie stosowany pomaga w
utrzymaniu przyjemnego zapachu z ust.

Naturalny aromat miętowy:
nadaje przyjemny miętowy smak.

Cynk:
pomaga w utrzymaniu prawidłowej równowagi kwasowo-zasadowej.

Ekstrakt z ziela tymianku:
wspiera utrzymanie komfortu oddechowego, utrzymanie świeżego oddechu i dodatkowo wpływa kojąco na gardło.
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Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.

Stosowanie
Zalecana porcja do spożycia w ciągu dnia: 1-3 tabletek.

Przechowywanie
Produkt przechowywać w temperaturze 15-25°C. Chronić przed światłem i wilgocią.
Suplementy diety powinny być przechowywane w sposób niedostępny dla małych dzieci.

Producent
Silesian Pharma Sp. z o.o.
ul. Szopienicka 77
40-431 Katowice

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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