
 
Galen Spółka Jawna Nieśmiałek i Wspólnicy

ul. Traktorowa 61, Łódź
+48 640-92-05

 

 

HALITOMIN *30 tabl.
 

Cena: 11,98 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 30 tabl.

Postać tabl.do ssania

Producent AFLOFARM Farmacja Polska

Rejestracja Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Nazwa: Halitomin tabletki do ssania
Opakowanie:  30 tabl.
Skład:  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 z ziela tymianku, substancje słodzące: sukraloza, acesulfam K oraz sacharyny.

Wyciąg z ziela tymianku - 1 mg w 1 tabl.

Cynk (w postaci glukonianu) - 5 mg (50 %*) w 1 tabl.

Mentol - 6 mg
Zawiera źródło fenyloalaniny.
Właściwości:  Składniki produktu Halitomin przy regularnym stosowaniu pomagają utrzymać świeży oddech na dłużej oraz
pozostawiają przyjemne uczucie świeżości w ustach.
Zawarty w produkcie wyciąg z ziela tymianku odświeża oddech, a mentol powoduje przyjemne uczucie w jamie ustnej i gardle.
Wskazania:  Dla osób borykających się z problemem nieświeżego oddechu.
Przeciwwskazania:  Uczulenie na którykolwiek ze składników preparatu.
Nie stosować u osób chorych na fenyloketonurię.
Działania niepożądane:  Spożycie w nadmiernych ilościach może mieć efekt przeczyszczający.
Uwagi: Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji.
Dla utrzymania prawidłowego stanu zdrowia należy stosować zróżnicowaną dietę i prowadzić zdrowy tryb życia.
Suplement diety nie może być stosowany jak substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.
Przechowywać w temperaturze pokojowej.
Suplementy diety powinny być przechowywane w sposób niedostępny dla małych dzieci.
Sposób użycia:  Dorośli: Do 3 tabletek do ssania dziennie.
Po zastosowaniu należy powstrzymać się od jedzenia i picia przez 30 minut.
Status:  suplementy diety
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Suplement diety nie może być stosowany jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety i zdrowego trybu życia. Przechowywać w
temperaturze pokojowej, w suchym miejscu, w sposób niedostępny dla małych dzieci.
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