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HALITOMIN 30 tabletek do ssania
 

Cena: 10,05 pln

Opis słownikowy

Opakowanie 30 tabl.

Postać tabl.do ssania

Producent AFLOFARM FARMACJA POLSKA SP. Z O.O.

Opis produktu
 

HALITOMIN, 30 TABLETEK DO SSANIA

**Opis produktu:**

Halitomin to złożony suplement diety, który skutecznie odświeża nieprzyjemny oddech i pozostawia przyjemne uczucie w jamie ustnej.
Swoje działanie zawdzięcza zawartości wyciągu z ziela tymianku i cynku. Cynk działa bakteriobójczo i odpowiada za obniżenie poziomu
lotnych związków siarki i zatrzymuje ich powstawanie. W efekcie problem nieprzyjemnego zapachu z ust nie występuje. Halitomin ma
postać wygodnych w użyciu, tabletek do ssania.

**Składniki:**

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.

Składnik

3 tabletki % RWS*
Wyciąg z ziela tymianku 3 mg
Cynk (w postaci glukonianu) 15 mg 150%
Mentol 18 mg
*% RWS - Referencyjna Wartość Spożycia.

Zawiera źródło fenyloalaniny.

**Działanie:**

Plik wygenerowano: 26-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

https://www.vital-shop.pl
https://www.vital-shop.pl/halitomin-30-tabletek-do-ssania.html
http://www.aptusshop.pl/


 
Vital Bis Sp. z o.o.

Staropijarska 8b, Łuków
606181730

 

Halitomin to suplement diety przeznaczony dla osób borykających się z problemem halitozy, czyli nieświeżego oddechu.

Składniki zawarte w tabletkach do ssania Halitomin pozwalają utrzymać świeży oddech na dłużej (wyciąg z ziela tymianku) oraz
pozostawiają przyjemne uczucie świeżości w ustach (mentol). Dodatkowo Halitomin zawiera cynk. Halitoza fizjologiczna to termin
określający wyraźny nieprzyjemny zapach z ust, który nie jest objawem choroby. Jest to tzw. fetor ex ore pochodzący najczęściej z
grzbietowo-tylnej części języka.

**Zalecane spożycie:**

Dorośli: do 3 tabletek do ssania dziennie. Po zastosowaniu należy powstrzymać się od jedzenia i picia przez 30 minut.

**Wielkość opakowania:**

30 tabletek

**Przeciwwskazania:**

Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników preparatu.

**Producent:**

AFLOFARM Farmacja Polska Sp. z o.o.
ul. Partyzancka 133/151
95-200 Pabianice

**Uwagi:**

Nie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia. 
Produkt zawiera substancje słodzące: sorbitol, ksylitol, aspartam, sukraloza, acesulfam K, sacharyny.
Produkt zawiera żródło fenyloalaniny.

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.

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie
oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek
niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

Dołożyliśmy wszelkich starań, aby wszystkie powyższe dane zostały sprawdzone i wprowadzone poprawnie. Zastrzegamy jednak, że
ewentualnie powstałe pomyłki nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń.
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