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Klassieke pastilles met de natuurlijke smaak van tijm
De Thymotabs natuur bevatten tijm die de luchtwegen helpt vrij te maken, en 
eucalyptus aroma om ze te verfrissen. Dankzij deze combinatie zorgen ThymoTabs 
natuur voor een verzachtend gevoel in uw keel. 

Bent u op zoek naar een verzachtende pastille met de natuurlijke 
smaak van tijm ? Dan is Thymotabs natuur het ideale middel voor u.

De doeltreffendheid van pastilles met tijm, met een   
aroma van sinaasappel voor een fruitigere smaak
De pastilles Thymotabs sinaasappel bieden dezelfde voordelen als de Thymotabs natuur 
en bevatten een aroma van sinaasappel. Hun heerlijk fruitige smaak bekoort zowel klein 
als groot.  

U wenst uw keel te verzachten en terzelfder tijd te genieten van een 
fruitige zachtheid ? Dan zijn de Thymotabs sinaasappel geknipt voor u. 

Een unieke combinatie van tijm en xylitol, 
voor een kalmerend en verfrissend effect 
De pastilles Thymotabs fresh bundelen de eigenschappen van tijm en de voordelen van 
xylitol. Xylitol, dat een natuurlijk extract van berkenschors is, geeft u een aangenaam, fris 
gevoel.  

Bent u op zoek naar een keelpastille die zorgt voor een kalmerend 
en verfrissend effect ? Kies dan voor Thymotabs fresh.

Keelpastilles op basis van TIJM en VITAMINE C
Tijm is een aromatische plant die gedijt in mediterraanse gebieden. Al sinds de Oudheid is tijm 
gekend voor zijn verzachtende werking op de keel. De plant wordt voornamelijk gebruikt om 
een geïrriteerde en schorre keel te kalmeren. 
Naast tijm bevatten de Thymotabs-pastilles ook vitamine C, wat nuttig is om het natuurlijke 
afweersysteem van het lichaam te ondersteunen tegen verkoudheden. De Thymotabs-pastilles 
zijn dus ideaal om de winterse aanvallen te bestrijden en de geprikkelde, gezwollen of 
schorre keel te verzachten.

EEN GEPRIKKELDE, GEZWOLLEN 
OF SCHORRE KEEL ?

Gebruiksaanwijzing
Thymotabs is geschikt voor volwassenen en kinderen ouder dan 4 jaar.
Neem voor een optimaal effect 6 zuigpastilles per dag. Laat ze langzaam smelten in uw mond. Maximaal 4 
pastilles per dag voor zwangere vrouwen en kinderen jonger dan 12 jaar. Thymotabs kan samen met homeo- 
pathische geneesmiddelen worden ingenomen (zonder munt) en is geschikt voor diabetici (zonder suiker). 
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verzacht de keel

GEREIZTE KEHLE ? SIND SIE HEISER ? 
SIND DIE ATEMWEGE VERSCHLEIMT ? 

Gezond dankzij planten


