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calmează durerile în gât

Condiţii de păstrare:
A nu se lăsa la îndemâna şi la vederea copiilor mici.
A se consuma, de preferinţă, înainte de sfârşitul datei menţionate pe ambalaj.
Data de expirare se referă la ultima zi a lunii respective.

Producător:
Tilman s.a. Belgia
Z.I. Sud 15 – B – 5377 Baillonville
www.tilmann.be
Fabricat în Belgia
Notificat la Serviciul Naţional pentru Plante Medicinale, Aromatice şi Produse ale Stupului
Certificat de notificare seria AA Nr. 8541/28.05.2015 (Orange); AA Nr. 8542/28.05.2015 (Nature);
AA Nr. 8753/12.08.2015 (Fresh)

Reprezentant autorizat pentru România:
EWOPHARMA AG Romania
Bdul Primăverii Nr.19-21, etaj 1, sector 1, 011972 Bucureşti
Tel. +4021/260 14 07, Fax. +4021/202 93 27
info@ewopharma.ro
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Comprimate de supt cu extract de CIMBRU și VITAMINA C
Supliment alimentar cu îndulcitor

Cimbrul-de-cultură este o plantă aromatică întâlnită şi cultivată în zona
mediteraneană, cunoscută încă din antichitate pentru efectul emolient asupra
mucoasei gâtului şi utilizată pentru calmarea durerilor în gât şi ameliorarea răguşelii.
Alături de Cimbru-de-cultură, comprimatele de supt Thymotabs conţin şi vitamina C,
care contribuie la funcţionarea normală a sistemului imunitar şi la protejarea celulelor împotriva stresului
oxidativ.
NUT/PL 31/40

Compoziţie Thymotabs nature/comprimat:

nature

îndulcitori: sorbitol, extract de Stevia rebaudiana (97% rebaudiozida A) şi sucraloză;
extract uscat din suc de lămâie (Citrus limon), agent de încărcare: celuloză
microcristalină, agenţi antiaglomeranţi: dioxid de siliciu coloidal şi stearat de magneziu,
extract uscat din părţi aeriene de Cimbru-de-cultură (Thymus vulgaris) 30 mg**,
Vitamina C/acid ascorbic - 20 mg/25%VNR*, extract uscat de Scorţişoară (Cinnamomum
cassia), aromă de vanilie, ulei esenţial de Eucalipt (Eucalyptus globulus) (*Valoare
Nutriţională de Referinţă cf.Regulament 1169/2011; **doza zilnică nu a fost determinată).

NUT/PL 31/60

Compoziţie Thymotabs orange/comprimat:

orange

îndulcitori: sorbitol, xilitol, extract de Stevia rebaudiana (97% rebaudiozida A) şi
sucraloză; extract uscat din suc de lămâie, aromă naturală de portocală, agenţi
antiaglomeranţi: dioxid de siliciu coloidal, talc şi stearat de magneziu, agent de
încărcare: celuloză microcristalină, extract uscat din părţi aeriene de Cimbru-de-cultură
(Thymus vulgaris) 30 mg**, Vitamina C/acid ascorbic - 30 mg/37,5%VNR*, extract uscat
de Scorţişoară (Cinnamomum cassia), corector de aciditate: acid citric monohidrat, ulei
esenţial de Eucalipt (Eucalyptus globulus) (*Valoare Nutriţională de Referinţă cf.
Regulament 1169/2011; **doza zilnică nu a fost determinată).

NUT/PL 31/104

Compoziţie Thymotabs fresh/comprimat:

fresh

îndulcitori: xilitol, extract de Stevia rebaudiana (97% rebaudiozida A) şi sucraloză; agent
de încărcare: celuloză microcristalină; stabilizator: beta -ciclodextrină; extract uscat din
părţi aeriene de Cimbru-de-cultură (Thymus vulgaris) 30 mg**, Vitamina C/acid ascorbic 20 mg/25%VNR*; agenţi antiaglomeranţi: dioxid de siliciu coloidal şi stearat de magneziu;
agent de aromatizare: L-carvona, colorant : complecşi clorofilină - cupru; , (*Valoare
Nutriţională de Referinţă cf. Regulament 1169/2011; **doza zilnică nu a fost determinată).

Instrucțiuni de utilizare
Thymotabs sunt recomandate pentru adulţi şi copii cu vârsta de peste 4 ani. Comprimatele se ţin în cavitatea
bucală până la dizolvare. Adulţi şi copii cu vârsta de peste 12 ani - 6 comprimate de supt pe zi. Femei însărcinate şi
copii cu vârsta sub 12 ani. Maximum 4 comprimate de supt pe zi. Thymotabs pot fi administrate concomitent cu
medicamente homeopate (nu conţin mentă) şi persoanelor diabetice (nu conţin zahăr).
A nu se depăşi doza recomandată pentru consumul zilnic. Produsul este un supliment alimentar şi nu trebuie să
înlocuiască o dietă variată şi echilibrată și un stil de viaţă sănătos.
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