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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ: Хранителните добавки не се 
използват като заместител на разнообразното и 
балансирано хранене и здравословния начин на 
живот. Да не се превишава препоръчителната дневна 
доза. Да се съхранява на място, недостъпно за 
малки деца. Прекомерната консумация може да има 
слабителен ефект.

Гаранция на Анджелини:
ТАНТУМ® НАТУРА са продукти от научно изследова-
телската и развойна дейност на Анджелини и са 
титрирани и стандартизирани според указанията 
на модерната научна литература, произведени сa с 
прецизност, за да се осигурят максимална безопасност 
и ефективност.

ВИТАМИН C и ЦИНК допринасят 
за нормалната функция на 

имунната система

ЖЕЛИРАНИ ТАБЛЕТКИ ЗА СМУЧЕНЕ
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Промени в температурата, отоплението и климатикът, 
замърсяването, прекомерното напрягане на гласа 
и пушенето са фактори, които могат да засегнат 
доброто състояние на гърлото и горните дихателни 
пътища, причинявайки неприятен дискомфорт. 
В такива случаи, цялото ни тяло е засегнато: от 
неволевите механизми, като преглъщане на слюнка, 
до волевите, като хранене или говорене, които стават 
проблемни и обезпокоителни, с незабавен ефект 
върху настроението и социалното поведение.

ТАНТУМ® НАТУРА е хранителна добавка, на основата 
на ПРОПОЛИС и обогатена с ВИТАМИН С и ЦИНК. 
Всяка таблетка за смучене осигурява прием на 
витамин С и цинк, които допринасят за нормалната 
функция на имунната система.

ЗАЩО СЕ ПОЯВЯВАТ СУХОТА В ГЪРЛОТО И 
НЕПРИЯТЕН ДИСКОМФОРТ? 

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ТАНТУМ® НАТУРА?

ЗАЩО ВИТАМИН С?

ЗАЩО ЦИНК?

ЗАЩО ПРОПОЛИС?

КОГА ДА ГО ИЗПОЛЗВАМЕ?

Витамин С допринася за нормалното функциониране 
на имунната система. Придържането към разнообразна 
и балансирана диета е много важно, тъй като се 
осигурява прием на витамин С, който човешкото тяло 
не е в състояние да произвежда самостоятелно.

Цинкът (Zn) допринася за нормалното функциониране 
на имунната система. Много ензими в нашето тяло 
го използват за метаболизма си и всъщност цинкът 
подпомага защитните сили на организма.

Прополис е натурално вещество, произведено от 
пчелите и използвано за защита на пчелния кошер 
срещу бактерии и външни агресии. Съединението е 
формирано от основна част (флавоноиди, терпени и 
ароматни киселини: вещества с растителен произход, 
наричани още „смоли и балсами”), восъчна част, 
цветен прашец и есенциални масла.

ТАНТУМ® НАТУРА може да подпомогне функциите на 
имунната система, когато тялото е подложено на голям 
стрес (при смяна на сезоните). 
Таблетката за смучене осигурява продължително и 
широкообхватно действие, чрез бавно разтваряне в 
устната кухина, като намалява усещането за сухота и 
дразнене в гърлото. Препоръчва се ежедневен прием 
от 3 до 5 таблетки за смучене, според нуждите.

ТАНТУМ® НАТУРА са желирани таблетки за смучене 
на Анджелини Лабораторис, съдържащи ПРОПОЛИС и 
обогатени с ВИТАМИН С и ЦИНК. Без глутен.
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