
 
Apteka Przyjazna Dla Pacjenta

Apteka Przyjazna Dla Pacjenta, Albigowa 1054a, Albigowa
+48 17 225 00 33

 
 

Haliexpert tabletki do ssania ŚWIAT ZDROWIA, 30 tbl
 

Cena: 13,80 zł

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 30 tabl.

Postać tabl.do ssania

Producent SYNOPTIS PHARMA SP. Z O.O.

Rejestracja Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Suplement diety w postaci tabletek do ssania o smaku miętowo-cytrynowym wspomagający utrzymanie równowagi kwasowo-
zasadowej (cynk), świeżego oddechu (tymianek) oraz funkcjonowanie układu oddechowego (tymianek, mentol, olejek z mięty polnej).

Składniki:
substancja zagęszczająca: sorbitole; glukonian cynku (cynk); substancja wypełniająca: celuloza; substancja słodząca: ksylitol; wyciąg z
ziela tymianku (Thymus vulgaris), DER 50:1; naturalny aromat cytrynowy - 7 mg w 1 tabletce; substancja wypełniająca: sole magnezowe
kwasów tłuszczowych; regulator kwasowości: kwa cytrynowy: mentol; olejek z mięty polnej (Mentha arvensis).

tlenek krzemu; barwnik: dwutlenek tytanu; siarczan manganu (mangan).

Składnik 1 tabletka % RWS* 3 tabletki % RWS*

Wyciąg z tymianku 7,5 mg  ** 22,5 mg **
Cynk 5 mg  50 15 mg 150
Mentol 1 mg  ** 3 mg **
Olejek z mięty polnej 0,75 mg ** 2,25 mg **

*RWS - Referencyjna Wartość Spożycia

** brak ustalonej normy Referencyjnej Wartości Spożycia

Zalecane dzienne spożycie: ssać do 3 tabletek dziennie. Po spożyciu tabletki należy powstrzymać się od jedzenia i picia przez około 30
min.

Nie przekraczać zalecanej porcji dziennej. Nie stosować w przypadku uczulenia na któryś ze składników preparatu. Nie stosować w
okresie ciąży i karmienia piersią oraz u dzieci.
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Ważne jest stosowanie zbilansowanej i zróżnicowanej diety oraz prowadzenie zdrowego trybu życia. Preparat nie może być stosowany
jako substytut zróżnicowanej diety.

Spożycie w nadmiernych ilościach może wywołać efekt przeczyszczający.

Przechowywać w temperaturze 15-25°C, w sposób niedostępny dla małych dzieci. Chronić przed światłem i wilgocią.

Opakowanie: 30 tabletek do ssania, masa netto 13,5 g

Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.
Zrównoważona dieta i zdrowy tryb życia są istotne dla zachowania zdrowia.
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