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PENTRU DURERI ÎN GÂT
RO

EXTRACT FLUID DE CIMBRU
SUPLIMENT ALIMENTAR CU ZAHĂR
150 ML

Thymo® este un sirop pe bază de Cimbru-de-cultură, 
care susţine sănătatea şi funcţionarea normală a 
căilor respiratorii superioare. Planta este cunoscută 
încă din antichitate pentru efectul emolient asupra 
mucoasei gâtului.

Zahăr, apă puri�cată, extract �uid de Cimbru-de-cul-
tură (Thymus vulgaris) 12,24% (m/m), agent de 
îngroşare: glicerol, alcool etilic 96º.

UTILIZĂRIINSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE

INGREDIENTE

Thymo® sirop conţine o cantitate mare de zahăr, de 
aceea nu este recomandată utilizarea acestuia de 
către persoanele cu diabet zaharat. Consumul excesiv 
poate avea efect laxativ.

PRECAUȚII

ATENȚIONĂRI

4 x / zi
Copii cu vârsta de peste 3 ani 5 ml
 (1 linguriță)
Copii cu vârsta de peste 7 ani 10 ml
 (2 lingurițe)
Adulţi şi copii cu vârsta de  15 ml
peste 12 ani (3 lingurițe)

Thymo® sirop calmează durerile în gât şi uşurează 
respiraţia.  Este util şi pentru ameliorarea răguşelii de 
scurtă durată.
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A nu se depăşi doza recomandată pentru consumul 
zilnic. 
Produsul este un supliment alimentar şi nu trebuie să 
înlocuiască o dietă variată şi echilibrată si un stil de 
viaţă sănătos. 

Sănătate bazată pe plante



TILMAN SA
Z.I. Sud 15 - B-5377 Baillonville
www.tilman.be • Made in Belgium

PENTRU DURERI ÎN GÂT
RO

Tilman s.a. Belgia 
Z.I.Sud 15 – B – 5377 Baillonville
www.tilman.be

Fabricat în Belgia
Noti�cat la Serviciul Naţional pentru Plante Medici-
nale, Aromatice şi Produse ale Stupului
Aviz de noti�care Nr. 9470/04.05.2015

PRODUCĂTOR

REPREZENTANT AUTORIZAT PENTRU ROMÂNIA:

CONDIȚII DE PĂSTRARE
A nu se lăsa la îndemâna şi la vederea copiilor mici.
A se consuma, de preferinţă, până la sfârşitul lunii 
menţionate pe ambalaj. 
A se păstra la temperatura camerei, la loc uscat.
După deschidere, a se păstra la rece şi a se consuma în 
maximum 2 luni.
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