
TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ

Digestiwell cukor nélküli étrend-kiegészítő pasztilla 
gyömbérrel, kamillával és citromfűvel. 

A gyömbér és a citromfű hozzájárul az emésztőrendszer normál működéséhez. A kamilla 
támogatja a puffadás érzés megszüntetését. 
Gyártó: Tilman S.A., Zoning Industriel Sud 15,5377 Baillonville, Belgium 
Forgalmazó: Zepter International Ungarn Kft. 1138. Bp. Váci út 191., Magyarország 
Összetevők (pasztillánként): édesítőszer: szorbit - stabilizátor: béta-ciklodextrin - dehidratált 

citromlé (Citrus limon) - térfogatnövelő mikrokristályos cellulóz csomósodást gátló szerek: 
szilícium-dioxid, zsírsavak magnézium sói - savanyítószer: aszkorbinsav - gyömbér száraz 
kivonat (Zingiber officinale) 20 mg citromfű száraz kivonat (Melissa officinalis) 10 mg - kamilla 
száraz kivonat (Matricaria recutita) 10 mg - természetes ízek: keserű narancshéj, kardamom, 
fahéj - Édesítőszerek: szteviol glikozidok, szukralóz. 

Tápanyag-összetétel: 
Kiszerelés: A csomag 24 pasztillát tartalmaz (2 buborékcsomagolás 12 pasztillával). 
Tápértékek egy pasztillában: 

Energiaérték: 14,33 kJ/3,5 kcal Szénhidrát: 0,84 g cukor: 0 g 
Fehérje: 0,0 g 
Zsír: 0,02 g 

Használat: 
Gyermekeknek: 6 éves kortól: 1–3 pasztilla/nap, étkezés után.  
Felnőtteknek: 1–6 pasztilla/nap, étkezés után. 
Az ajánlott napi mennyiséget ne lépje túl! 
Az étrend-kiegészítő nem helyettesíti a vegyes étrendet!  
A túlzott bevitelnek hashajtó hatása lehet. 

Tárolás: Kisgyermekektől elzárva tartandó. Legfeljebb 25 °C-on, fénytől, hőtől és  
nedvességtől védve tárolandó. Tartsa az eredetiben csomagolásban. 

Minőségét megőrzi: a gyártástól számított 3,5 évig. 
OGYÉI nyilvántartásba vételi sorszám: 28847/2022

Coldfree étrend-kiegészítő tabletta  
Echinacea purpurea kivonattal 

Az Echinacea segíti a természetes védekezőrendszer működését. 
Gyártó: Tilman S.A. , Zoning Industriel Sud 15,5377 Baillonville, Belgium 

Forgalmazó: Zepter International Ungarn Kft. 1138. Bp. Váci út 191., Magyarország 
Összetevők egy tablettában: Tömegnövelő szerek; mikrokristályos cellulóz, dikalcium-foszfát. 

Echinacea purpurea (Bíbor kasvirág) szárított préselt leve 180 mg. Tömegnövelő anyag: 
Keményítő. Csomósodásgátlók: szilícium-dioxid, zsírsavak magnéziumsói, talkum - 
Fényezőanyagok: polivinil- alkohol, polietilénglikol. Színek: titán-dioxid, kárminok. 

A csomag 20 db filmtablettát (2 db 10 filmtablettát tartalmazó buborékfólia) tartalmaz. 
Használati utasítás: 

A természetes védekezőképesség serkentésére:  
Felnőtteknek és gyermekeknek 12 éves kortól: 1 tabletta reggel és este. 

Megelőzésként: vegye be a Coldfree-t 10 egymást követő napon.  
Ne használja 10 egymást követő napnál tovább.  

Óvintézkedések: Nem ajánlott a termék fogyasztása az összetevőkkel kapcsolatos 
túlérzékenység vagy allergia esetén. Nem javasolt a termék fogyasztása terhesség, autoimmun 

betegség, immunhiányos állapot, immunszuppresszió esetén. Óvatosság javasolt atópia esetén. 
Az ajánlott napi mennyiséget ne lépje túl! 

Az étrend-kiegészítő nem helyettesíti a vegyes étrendet! 
Tárolás: Kisgyermekektől elzárva tartandó. Fénytől, hőtől és nedvességtől távol tárolandó.  

Tartsa az eredetiben csomagolásban. 
Minőségét megőrzi: a gyártástól számított 3 évig. 

OGYÉI nyilvántartásba vételi sorszám: 28841/2022
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Thymo Well Sirop étrend-kiegészítő szirup kakukkfű 
kivonattal 

A kakukkfű megnyugtatja és megtisztítja a torkot. Rövid ideig tartó rekedtség 
kezelésére is ajánlott. 
Gyártó: Tilman S.A., Zoning Industriel Sud 15,5377 Baillonville, Belgium 
Forgalmazó: Zepter International Ungarn Kft. 1138. Bp. Váci út 191., Magyarország 
Összetevők: 100 ml-ben: Cukor • Tisztított víz • Kakukkfű kivonat  

(Thymus vulgaris L.) 15g 
Stabilizátor: glicerin, Etanol (alk. 9,7 térfogat%). 
Tápanyag-összetétel: A csomag 150 ml szirupot tartalmaz. 
Tápértékek 100 ml-ben:  

Energiaérték: 1446 kJ/346 kcal  
Szénhidrát: 53g Fehérje: <1 g  
Zsír: <1 g 

Használat: 
Gyermekeknek 3 éves kortól: 5 ml (1 teáskanál), naponta 4 alkalommal. 
Gyermekeknek 7 éves kortól: 10 ml (2 teáskanál), naponta 4 alkalommal. 
Felnőtteknek és 12 év feletti gyermekeknek: 15 ml (1 evőkanál)  
naponta 4 alkalommal. 
Az ajánlott napi mennyiséget ne lépje túl! 
Az étrend-kiegészítő nem helyettesíti a vegyes étrendet! Ne használja  
a terhesség első 3 hónapjában. 
A túlzott fogyasztás hashajtó hatást válthat ki. 

Tárolás: Kisgyermekektől elzárva tartandó. Nincs különleges tárolási előírás.  
Tartsa az eredeti csomagolásban. 

Minőségét megőrzi: a gyártástól számított 3 évig. 
OGYÉI nyilvántartásba vételi sorszám: 28863/2022

ThymoPlus cukor nélküli étrend-kiegészítő torokpasztilla 
kakukkfűvel, eukaliptusszal, C-vitaminnal 

A kakukkfűnek nyugtató hatása van a torokban. Menta és cukormentes. 
Gyártó: Tilman S.A., Zoning Industriel Sud 15,5377 Baillonville, Belgium 

Forgalmazó: Zepter International Ungarn Kft. 1138. Bp. Váci út 191., Magyarország 
Összetevők egy pasztillában: Tömegnövelő anyagok: Szorbit, xilit • Természetes ízek: 

Narancs, citrom • Tömegnövelő: Mikrokristályos cellulóz • Kakukkfű száraz kivonat 
(Thymus vulgaris) 30 mg C- vitamin 30 mg · Természetes íz: fahéj  

• Tömegnövelő szerek: talkum, magnézium-sztearát · 
Savanyító: citromsav. Természetes íz: eukaliptusz. Édesítőszerek: szteviol-glikozidok, 

szukralóz. 
Tápanyag-összetétel: A csomag 24 pasztillát (2 buborékcsomagolás 12 pasztillával) 

tartalmaz. 
Tápanyagok/hatóanyagok a napi adagban: 

Felnőtteknek Terhes nőknek 
C-vitamin (aszkorbinsav) RDA* 50%-300% RDA* 50%-200% 

* felnőttek számára napi ajánlott bevitel 
Tápértékek egy pasztillában: 

Energiaérték: 15,3 kJ/3,7 kcal 
Szénhidrát: 843 mg ebből cukor: 0 mg – Fehérje: 3,3 mg – Zsír: 12 mg 

Használat: 
Gyermekeknek: 4 éves kortól ajánlott: legfeljebb napi 4 pasztilla étkezés után. 

Felnőtteknek: 1-6 pasztilla naponta, étkezés után. 
Terhes nőknek: 1–4 pasztilla naponta, étkezés után, legfeljebb 3 egymást követő napon. 

Az ajánlott napi mennyiséget ne lépje túl! 
Az étrend-kiegészítő nem helyettesíti a vegyes étrendet!  

A túlzott fogyasztás hashajtó hatást válthat ki. 
Tárolás: Kisgyermekektől elzárva tartandó. 30 °C alatt, fénytől, hőtől és  

nedvességtől távol tartandó, eredeti csomagolásban. 
Minőségét megőrzi: a gyártástól számított 3,5 évig. 

OGYÉI nyilvántartásba vételi sorszám: 28850/2022


