
Upozornění: Uchovávejte mimo dosah dětí. Nepře-
kračujte doporučené denní dávkování. Doplňky stravy 
nejsou náhradou vyvážené a pestré stravy a zdravého 
životního stylu. Nadměrná konzumace může vyvolat 
projímavé účinky.

Garance fi rmy Angelini:
Výrobky TANTUM® NATURA z oddělení výzkumu 
a vývoje fi rmy Angelini jsou vyvinuty a standardi-
zovány dle aktuální vědecké literatury a jsou vyrá-
běny s důrazem na zajištění maximální bezpečnosti 
a účinnosti.
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PROPOLISPROPOLIS
S vitamínem C a zinkem,

které přispívají k normální funkci
imunitního systému

DOPLNĚK STRAVY se sladidly

GUMOVÉ PASTILKY



Laboratoře Angelini přicházejí s TANTUM® NATURA, 
gumovými pastilkami obsahujícími PROPOLIS oboha-
cenými o VITAMÍN C a ZINEK. Bez lepku.

TANTUM® NATURA
GUMOVÉ PASTILKY

PROČ SE OBJEVUJE SUCHÝ  
A NEPŘÍJEMNÝ POCIT V KRKU?

CO JE TANTUM® NATURA?

PROČ VITAMÍN C?

PROČ ZINEK?

PROČ PROPOLIS?

KDY TANTUM® NATURA UŽÍT?

Změny okolní teploty, vytápění a klimatizace, znečištění 
životního prostředí, přílišné zatížení hlasivek a kouření 
jsou faktory, které mohou ovlivnit hrdlo a horní cesty 
dýchací a které způsobují nepříjemný pocit v krku. 
Pokud se tak stane, dojde k ovlivnění celého našeho těla: 
od mimovolných mechanismů, jako je polykání slin, 
po vědomé mechanismy, jakými jsou příjem potravy 
nebo mluvení, jež se stávají obtížnými a bezprostředně 
ovlivňují náladu a společenské začlenění.

Propolis je přírodní látka produkovaná včelami a použí-
vaná k obraně úlu proti bakteriím a vnějším agresorům. 
Propolis je tvořen hlavní frakcí (flavonoidy, terpeny a aro-
matické kyseliny: látky rostlinného původu nazývané 
také „pryskyřice a balzámy“), dále frakcí vosku, pylem 
a esenciálními oleji.

Vitamín C přispívá k normální funkci imunitního systému. 
Je velmi důležité konzumovat pestrou a vyváženou 
stravu pro příjem vitamínu C, který si lidské tělo nedokáže 
vytvářet samo.

Zinek (Zn) přispívá k normální funkci imunitního systému. 
Mnohé enzymy v našem těle jej využívají pří svém meta-
bolismu. Zinek pomáhá podporovat obranyschopnost 
organismu.

TANTUM® NATURA může pomoci Vašemu tělu při nad-
měrném stresu (změna ročního období) podporou imunit-
ního systému. Pastilky Vám poskytnou jemný a příjemný 
pocit v krku a dlouhotrvající a rozsáhlý účinek na nejpo-
třebnějších místech díky pomalému rozpouštění v ústech. 
Doporučuje se užívat 3 až 5 pastilek denně dle potřeby.

TANTUM® NATURA je doplněk stravy na bázi PROPOLISU 
obohacený o VITAMÍN C a ZINEK. Každá pastilka zajišťuje 
příjem vitamínu C a zinku, které přispívají k normální 
funkci imunitního systému.


