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HALITOMIN x 30 tabl. d/ssania
 

Cena: 13,29 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 30 tabl.

Postać tabl.do ssania

Producent AFLOFARM FARMACJA POLSKA SP. Z O.O.

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Halitomin to wyjątkowy suplement diety, którego ssanie przyczynia się do uzyskania świeżego oddechu i złagodzenia nieprzyjemnego
zapachu z ust. Przywraca komfort i zwalcza bakterie.

Skład:
1 tabl. zawiera: Wyciąg z ziela tymianku 1 mg, Cynk w postaci glukonianu 5 mg (50% dziennego zalecanego spożycia)
Mentol 6 mg; substancje słodzące: sorbitole oraz ksylitol, substancja wypełniająca: fosforan wapnia, substancja glazurująca: sole
magnezowe kwasów tłuszczowych, substancja przeciwzbrylająca: dwutlenek krzemu, substancja glazurująca: talk, regulator
kwasowości: kwas cytrynowy, substancja rozsadzające: sól sodowa karboksymetylocelulozy usieciowana, substancja słodząca:
aspartam, substancje słodzące: sukraloza, acesulfam K oraz sacharyny.

Działanie:
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.

Przeciwwskazania:
nadwrażliwość na substancje składowe preparatu

Wskazania:
Zaleca się stosowanie preparatu u osób dorosłych borykających się z problemem nieświeżego oddechu.

Dawkowanie:
Stosować doustnie, do ssania. U osób dorosłych zaleca się stosowanie preparatu w dawce wynoszącej nie więcej niż 3 tabletki/24h. Po
użyciu nie należy pić i jeść przez około 30 minut.

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